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 ٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 
) ¹  ¸ ¶  µ ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ¾ ½  ¼  »  º

È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À والصالة  ،)¿ 
كام يف   الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآنحممد عىل سيدنا والسالم

ٍيا جربيل إين بعثت إىل أمة «:  قالخ أن النبي ت  بن كعبحديث أيب َِّ ُْ َ ِ ُِ ِّْ ُ َُ ِ ِ
َأميني منْهم الع ُ ِّْ ُ ِِّ َ ًجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابا ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِْ َ َّ َ ُْ ُ َْ َ َّ ُ ْ ْ ِْ ُ ُُ ِ َ َّ ُ

َقط قال َ ُّ َ يا حممد إن القرآن :َ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ ٍأنزل عىل سبعة أحرفَ ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ وارض اللهم عن صحبه  .»ْ
سبعة وعلموها  باألحرف الخأمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي 

 )ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ ْمُركُمْأَي (خإن رسول اهللا :للتابعني كام سمعوها وقالوا
 وأقرؤوه وألفوا الكتب وفصلوا طرق نآا القررؤوالذين قوعن العلامء الربانيني 

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةنَُّ ساءة القر: (الروايات وقالوا ُاآلخر اُ  .   ) ِلَوَاأل ِنَ عِ
وما زال ) السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

العلامء يكتبون يف القراءات ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القراءات الثامن أو 
الكامـل يف القــراءات (العـرش أو اخلمـسني كــأيب القاسـم بـن جبــارة يف كتابـه 

ذلك فكتب يف القراءات الـست أو ، ومن العلامء من كتب يف أقل من )اخلمسني
الثالث أو أفرد كل قراءة عىل حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقـد أحـرض يل 

بصفتي أقـرب ) الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري(اإلبن البار توفيق ضمرة كتاب 



 

 ٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ُقد مجع مـادة هـذا الكتـاب بأسـلوب  ً سندا فوجدتهخالناس إىل رسول اهللا 
ق ذكر أصول قراءة ابن كثري التي ختالف روايـة حفـص ثـم  عن طريميرسسهل 

ًذكر الكلامت التي ختالف حفصا، كل سورة عىل حدة بحيث يسهل عىل طالـب 
العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه القراءة وبـني روايـة حفـص املـشهورة يف 
معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس يف حلقـات 

لم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتصل سنده الع
، واإلسناد من خصائص هذه األمة ورحم اهللا ابن املبارك حيـث قـال  خبالنبي 

ِاإلسنَاد من الدين( ِ َِ ُ ْ ، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علو اإلسناد فقطعوا الفيايف )ِ
ًصلوا الليل سريا بالنهـار، كـي يرتفعـوا درجـة يف والقفار وخمروا عباب البحار وو

َطلب العلو يف السنَد سنَة عمن سلَف(السند ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل  ُ ََ َ ُ َْ ُ َُ ٌ َِ ِ ، ومن )ِ
َّفضل اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عـىل شـيخ القـراء يف الـشام حممـد سـليم 

 . يل شيخ القراء يف مرص بوقتهاحللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد املتو
هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 

 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم
 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ

 الشيخ مسند العرصكتبه
  عبد املجيد الطرابييشبن الشيخابكري 



 

 ٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
¬(احلمد هللا رب العـاملني   «  ª  ©  ¨ §  ¦  ( ) e d  c

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القرآن الكريم َ َ) i h
k  jl  q  p  o  n  mr u  t  sv( فكان حيرص عىل 

Ï( :سامعه وفهمه وترديده حتى نزل قوله تعاىل  Î  Í  Ì Ë  Ê  Ò  ÑÐ

Ô ÓÕ    (فقـال ؛ اهللا بتبليغ ما أنزل عليه مـن اآليـات البينـاتوقد أمره 
Q P (:تعاىل   O  N M L K  JR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة َ َّ َ

﴿: يف تعلـم القـرآن وتعليمـه،فقالَبَغَّرَعىل األحرف السبعة كام نزلت عليه، و
﴾لم وبـارك عليـه وعـىل آلـه الطيبـني  اللهم صل وسـ

الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، الذين تلقوا القرآن من فـم النبـي 
 عـن رب العـاملني ة ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة التالوة متلقـاخ

، وسـعيد بـن منـصور يف "معجمـه الكبـري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِشب
َإنـام : ًقرئ رجـال، فقـرأ الرجـلُ كان ي ت د اهللا بن مسعود، أن عب"سننه" َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا ِنَأَرْقَمـا هكـذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود
r  (: كيف أقراكها يا أبا عبـد الـرمحن؟ فقـال:فقال. خرسول اهللا   q

t  s(تصل، ورحم اهللا علامء  املد املَْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف
وا أوقاهتم لـتعلم القـرآن وتعليمـه وإبعـاد ُغَّرَاملسلمني من القراء املهرة الذين ف

قرأت عىل اليزيدي بمـرص فلحنـت يف : اللحن عن ساحته،قال القاسم بن حمرز
 حتى تغتـسل يف البحـر وتعـود إيل، َكُئِرْقُواهللا ال أ: سورة الزمر يف حرف فقال

ط يف أربعة أيام فاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا فانحدرت إىل دميا
 .         بنا هلم عىل الرغم من التقصري يف أعاملناحلاهللا يف زمرة العلامء العاملني 



 

 ٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلـم القـرآن الكـريم وتالوتـه عـىل 
 ولقد ألـف العلـامء .رضة النبويةبالقراءات املتواترة املتصلة باحل العلامء املتقنني،

ًقديام يف القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقـراءة الـصحيحة،ويكفي أن 
 ثامنيـة "النرش يف القراءات العـرش"ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل وقد مجع يف كتابه 

ًومخسني كتابا من أمهات الكتب التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين 
القرآن الكريم بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عـىل شـيخ قد قرأت 

ومد اهللا يف عمري حتى أصـبحت  قراء اإلسكندرية حممد عبد الرمحن اخلليجي،
  : وهللا در الشاعر حيث قال،ً سنداخأقرب القراء لرسول اهللا 

ــبن ــن ل ــان م ــك املكــارم ال قعب   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( ولقد أحرض يل االبن البار.اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنانسأل 
الطريـق املنـري إىل قـراءة ابـن (كتـاب  بـني أهلـه،ٌمِحَوالعلم ر) إبراهيم ضمرة

 مقارنة برواية حفص بن سليامن ريثابن كة اءرقمجع الفرق بني قد ،فوجدته )كثري
قراءة كـل روايـة عـىل بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد 

الفرق فيه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بني ا الكتاحدة،وقد جعل هذ
بني الشاطبية والطيبة وهبذا األسلوب يأمن طالب العلم من اخللط بني الروايات 
وطرقها،وهذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عىل علـامء القـراءات 

كنـا إذا :  قـال الوليـد بـن مـسلمم الرشعية األخـرى،املسندين قبل طلب العلو
 ، نعـم: يا غالم قرأت القرآن؟ فـإن قـال:ًجالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال

f( اقرأ :قال  e d c ( ،اذهب تعلـم القـرآن : قال، ال:وإن قال 
ناء آجعلنا اهللا وإياكم من الذين يتلون كتاب اهللا حق تالوته .قبل أن تطلب العلم

 . وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناالليل
 



 

 
ُاحلمد ْ َ ني، يـ هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وخـاتم النبْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
تحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الشيخ وبعد؛ فقد اطلعت عىل ال

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيها القراءات العرش من طريق )توفيق إبراهيم ضمرة(
الطريـق املنـري إىل (الشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتاب 

 اسـتخراج  قد حترى الدقة يف-حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )قراءة ابن كثري
الفرق بني رواية حفص بن سليامن وبـني هـذه الروايـات، فجـاءت بحمـد اهللا 
مفردات بعيدة عن اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما يدل عىل سعة 
اطالعه، وطول باعه يف حتري الوجه الـراجح، يف هـذه القـراءات والروايـات، 

 .وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح
فراد الروايات هو منهج السلف، وقلام كانوا جيمعون بـني القـراءات والقراءة بإ

 ."النرش"والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه 
                                          

 والـسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلـذا البـاب )١(
 وكانوا يقـرأون عـىل الـشيخ ، واستيعاب رواياته،حرصهم، ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم

 ومن بعـدهم ، وهذا الذي كان عليه الصدر األول، ال جيمعون رواية إىل غريها،ختمة بروايةكل 
.  واسـتمر إىل زماننـا،لواحدةات يف اخلتمة ءا فمن ذلك الوقت ظهر مجع القرا، املائة اخلامسةإىل

 ومل يكـن أحـد مـن الـشيوخ ، وقصد رسعة الرتقي واالنفـراد،وإنام دعاهم إىل ذلك فتور اهلمم
 وقرأ لكـل قـارئ ختمـة عـىل ، وأتقن معرفة الطرق والروايات،تءاح به إال ملن أفرد القرايسم
 مل يقرأ عليـه ،ملا أراد القراءة عىل الشاطبي ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ،حدة

روايـة  بًالً فكان إذا أراد قراءة ابن كثري مثال يقـرأ أو،قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت
ت ءاهكذا حتى أكمل القراو ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة، ثم ختمة برواية قنبل،البزي ختمة

 ومجعـه مـع الـدوري يف ختمـة، ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلـارث،السبع يف تسع عرشة ختمة
= 

 ٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

 ١٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه السلف الصالح، وهـو أوىل 
َوأحق أن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

 أن يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، وأن نسأل اهللا تعاىل
: ينفع به اإلسالم واملـسلمني ، وجيعلـه وإيانـا ممـن قـال فـيهم رسـوله الكـريم

ْخريكم  من( َ ْ ُْ ُ ُ تعلم القرآن وعلمهَ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ.( 
ابته وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين الطيبن وعىل صح

أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يـوم الـدين، وآخـر دعوانـا أن احلمـد هللا رب 
 .العاملني

 م١٩/٤/٢٠٠٧هـ املوافق ٢/٤/١٤٢٩حرر يف القاهرة املحروسة بتاريخ 
 

                                          
 ،)سـورة األحقـاف( فلام انتهيت إىل ،ين باجلمعر فأم، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:قال=

بعد أن يفـرد الـسبعة يف إحـدى إال اجلمع بًأحدا قرأ عىل التقي الصائغ مل أعلم و ،تويف رمحه اهللا
وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسـكندري عـىل شـيخه . لعرشة كذلكا و،وعرشين ختمة

 .اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب الشهاب أمحد بن حممد القويص بمضمن 
 أعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني وواحدة، للسبعة يف ختمة أجاز بعضهم اجلمعو               

 مع الـشيخ أيب إسـحاق إبـراهيم بـن حممـد وثيـق ،سمراهللا بن منصور املعروف باألالدين عبد
 فوجـد ،ً دخل يوما إىل اجلامع اجليويش باالسكندرية،ن الشيخ مكني الدين األسمرإف ،اإلشبييل

ًشخصا واقفا وهو ينظر إىل أبواب اجلامع  وأنـه ،يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح فوقع ،ً
 فلام سـلم ، وال رؤية، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر، ليسلم عليهتهيعزم عىل الرواح إىل جه

 ألقرئك ، ما جئت من الغرب إال بسببك:، قالنعم: أنت عبد اهللا بن منصور؟ قال: عليه قال له
 وعند طلوع الفجر إذ ،ت السبعءاليلة اخلتمة بالقرات، فابتدأ عليه املكني األسمر تلك الاءاالقر

 ، واحـدةةت السبع يف ليلـءاً مجعا بالقراالقرآن الكريم فختم عليه ،)من اجلنة والناس(به يقول 
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش"



 

 ١١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري


 

َإن احلمد  ْ َ ْ َّ ِ نحمده ونستعينُه، من هيده هللاِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َفال مـضل لـه ومـن يـضلل فـال  اهللاَُ َْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َُ ُِ
َّهادي له، وأشهد أن ال َْ َ َُ َ َ ُ َْ ِ ّ إله إالَ ََ ُ اهللاُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهِ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ ِ .

ٌاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد،  ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُّ ِّ ََّ ِ 
ٌوبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد، ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َ َّ َِّ ْ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِ) 5 4
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 ي فهذا رشح مبسط لقراءة ابن كثري بروايتي البزي وقنبل من طريقـ؛أما بعد
، وحيتوي عىل أصول قراءة ابن كثري، والفرق بني رواية حفص  والطيبةالشاطبية

ف بينهام يـسري، ُْلوقراءة ابن كثري براوييه البزي وهو املقدم يف األداء وقنبل،واخل
 فإذا ذكرت أحد الراويني فقط ،إال فيام اختلفا فيهًولذلك عزوت غالبا البن كثري 

 .ًدل ذلك عىل أن الراوي الثاين يوافق حفصا
﴿٤٢ سورة هـود آيـة :١ مثال      ﴾اإلدغـام؛وجهـان :، البـزي   
 .ً فدل أن قنبال له وجه واحد هو اإلدغام كحفص،واإلظهار
﴿ً وقفا باحلذف: قنبل،٤سورة اإلنسان آية  :٢مثال  ﴾. فدل عـىل أن

 .ً وأن البزي يقرأها كحفص وقفا،ًابن كثري براوييه يقرأها كحفص وصال
كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف مـا أردت توضـيحه فكتبتهـا 

 .ًحسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف



 

 ١٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 .   وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف
ومل أذكر يف الفرش اخلالف بني حفص وابن كثري يف صلة ميم اجلمع أو صلة 

 .ً دوراهنا معتمدا يف ذلك عىل ما ذكرته يف األصولهاء الكناية، لكثرة
ًوقد ذكرت الدليل من الشاطبية أحيانا، وذكرت يف احلاشية بعـض املراجـع 
التي يمكن الرجوع إليها ملزيد من الرشح التوضيح، وأخذت األوجه املقدمة يف 

 . األداء من رسالة ابن يالوشة
ًت أن ال يكتب إنـسان كتابـا يف إين رأي: (وهللا در العامد األصبهاين حيث قال

لو غري هذا كان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، لـو : يومه إال قال يف غده
قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب ودليل عىل 

 )  استيالء النقص عىل مجلة البرش 
ًلذا أرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أ َ َ َ ٍ ٍ و عبارة من األفـضل ِ

أو عىل العنوان  ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 
  com.Yahoo@Damra_Tawfiq :التايل

 :وقد أجزت بمؤلفايت كل من يف عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرش

 .كذا أجزت كل من يف عرصيوقد أجزهتا لكل مقري              

  اإلسالم واملسلمنياأسأل اهللا أن ينفع هب
 



 

 ١٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 وسمي هبذه النـسبة ، أبو معبد املكي الداري، عبد اهللا بن كثري:اسمه ونسبه 

ً والعطار تسميه العرب داريا ألن العطر إنام جيلـب مـن داريـن ،ًألنه كان عطارا
 . بالبحرين

 عبداهللا :ًللهجرة ولقي كثريا من الصحابة منهم )٤٥( ولد بمكة عام :مولده 
  . وأنس بن مالك،بن الزبري وأبو أيوب األنصاريا

ُصفاته اخللقية  ً كان فصيحا بليغا مفوها:ُ ً  ومل ،ً ذا سكينة ووقار عاملا بالعربية،ً
  .يزل هو اإلمام املجتمع عليه يف القراءة بمكة حتى مات

ِصفاته اخللقية  ً كان طويال جـسيام:َ  ، أبـيض اللحيـة، أسـمر أشـهل العينـنيً
 قرأت عىل ابن كثري ؟ : قلت أليب عمرو البرصي: قال األصمعي.خيضب باحلناء

 وكان ابن كثـري أعلـم ، ختمت عىل ابن كثري بعدما ختمت عىل جماهد، نعم:قال
 .بالعربية من جماهد

ً أخذ القراءة عرضـا عـن عبـد اهللا بـن الـسائب وجماهـد بـن جـرب :شيوخه 
 .رباس موىل ابن عباسود

 بن كعب، وقرأ عمر بـن َّيبُوقرأ عبد اهللا بن السائب عىل عمر بن اخلطاب وأ
 . عىل رسول اهللا  اخلطاب وأيب بن كعب

  وإسـامعيل بـن ، إسامعيل بـن عبـد اهللا القـسط: روى القراءة عنه:تالميذه 
ن زيـد  ومحـاد بـ، ومحاد بن سلمة، واحلارث بن قدامة، وجرير بن حازم،مسلم



 

 ١٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 وابنـه ، وشبل بن عباد، وسليامن بن املغرية، واخلليل بن أمحد،وخالد بن القاسم
 وعبـد ، وعبد اهللا بن زيد بن يزيـد، وطلحة بن عمرو،صدقة بن عبداهللا بن كثري

 والقاسـم بـن عبـد ، وعيسى بن عمر الثقفـي، وعيل بن احلكم،امللك بن جريج
  . وقزعة بن سويد وغريهم،الواحد

 : قـال سـفيان بـن عيينـة، بمكة) ه١٢٠(تويف ابن كثري رمحه اهللا سنة  :وفاته 
 .)حرضت جنازة ابن كثري الداري سنة عرشين ومائة(

  :راويا ابن كثري املكي
هـو املقـدم يف البـزي وقنبـل والبزي: نيراويبن كثري الواختار ابن جماهد 

 .األداء

                                          
 ،٨٦ص١، معرفة القراء للذهبي ج٤٤٣ص١غاية النهاية البن اجلزري ج ،٦٤السبعة البن جماهد ص )1(

، وفيات ١٥٧ص١، شذرات الذهب ج٢٦٨ص ٤تاريخ اإلسالم ج ،٤٨٤ص ٥طبقات ابن سعد ج
 .١١٥ص٤لزركيل جل، األعالم ٣١٨ص ٥أعالم النبالء ج، سري ٤١ص٣األعيان ج

  .١١٩ ص ١ ، النرش البن اجلزري ج ٦،التيسري أليب عمرو ص٩٢السبعة البن جماهد ص  )٢(
  .١٢١ ص  لعيل حممد الضباعضاءة يف بيان أصول القراءةاإل )٣(



 

 ١٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  :زيالب •
 مقرئ مكة ومـؤذن ،أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة

 .) ه١٧٠(املسجد احلرام ولد سنة 
   وعبـد اهللا بـن زيـاد وعكرمـة بـن سـليامن ووهـب ، قرأ عىل أبيـه:شيوخه 
 .بن واضحا

روى عن ابن كثري بواسطة فقرأ عىل عكرمة بـن سـليامن عـن إسـامعيل بـن 
 .نطني املعروف بالقسط عن ابن كثريبن قسطاعبداهللا 

 وأمحد بن ، واحلسن بن حباب، قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي:تالميذه  
 ، وموسى بن هارون، وحممد بن هارون، الربعيحممد إسحاق ربيعة وأبو ،فرح

 . وغريهم،ومرض بن حممد الضبي وأبو عيل احلداد
 . اهللا بمكة وله ثامنون سنة رمحه ) ه ٢٥٠( تويف البزي سنة :وفاته 

                                          
 ،٤٥٥ص١،العرب ج١٧٣ص١، معرفة القراء للذهبي ج١١٩ص١غاية النهاية البن اجلزري ج )١(

 .٩٨ص١، النرش ج١٢٠ص٢شذرات الذهب ج



 

 ١٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  :قنبل •
 شـيخ ، أبـو عمـر املكـي،ن بن خالد املخزومي مـوالهمحممد بن عبد الرمح
 ، ألنه من أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلـة)قنبل( لقبه ،القراء باحلجاز يف زمانه

 .) ه١٩٥(ولد سنة 
 . وروى عن البزي،ً أخذ القراءة عرضا عن أمحد بن حممد بن عون النبال:شيوخه

 القـواس  النبالد بن عونروى عن ابن كثري بواسطة فقرأ عىل أيب احلسن أمح
 .عن وهب بن واضح عن إسامعيل بن عبد اهللا القسط عن ابن كثري

 وحممد بـن عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن ، أبو ربيعة حممد بن إسحاق:تالميذه 
 وأمحد ، والعباس بن الفضل، وحممد بن محدون، وإسحاق بن أمحد اخلزاعي،الصباح

  . وحممد بن أمحد بن شنبوذ وغريهم،ن جماهد وأمحد بن موسى ب،بن حممد بن هارونا

 .  بمكة رمحه اهللا عن ست وتسعني سنة) ه ٢٩١( تويف سنة : وفاته

 ً األصل يف من يقرأ هذه الرواية أن يكون جمازا برواية حفـص بـن: مالحظة
سليامن من قراءة عاصم بن أيب النجود من طريـق الـشاطبية، ودرس مقدمـة يف 

 . ًقترص عىل ما خيالف فيه ابن كثري حفصاولذلك سن القراءات،

                                          
 ٢،تذكرة احلفاظ ج ٢٣٠ ص١، معرفة القراء للذهبي ج١٦٥ ص٢غاية النهاية البن اجلزري ج )1(

 .٩٨ ص ١ ج، النرش١٩٠ ص٦لزركيل جل، األعالم ٦٥٩ص 



 

 ١٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 

 :البسملة
 قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بـــسنَّة ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ  

 

ـــ ـــال نموه َرج ْ ََ َ ٌ ـــالِ ـــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ 
 

 . من الفاحتة-١-وعد البسملة آية رقم 

 :املد والقرص
 .) حركات٤(ملتصل التوسط له يف املد ا-١

ٍإذا ألـــٌف أو ياؤهـــا بعـــد كـــرسة َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ  

 

َأو الواو عن ضم لقي اهلمـز طـوال َ ِّْ ْ ُ َُ َْ َ َْ َّ ِ ِ َ
  

 

 .له يف املد املنفصل القرص حركتان-٢
ــرص  ــصل فالق ــإن ينْف ُف ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ــِ ــِادَب ًره طالب ُِ َ   اْ

 

َبخلفهـــام ِ ِِ ْ َ يرويـــك درا وخمـــضالُ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ِ
  

 

  :لة ميم اجلمعص

قرأ ابن كثري بضم ميم اجلمع وصـلتها بـواو حيـث وقعـت إذا كـان بعـدها 
﴿:متحرك، مثل               σ            ﴾ ]٦:البقرة[.   

                                          
 .٣٧، الوايف للقايض ص ١٠٠لشاطبي بيت رقم  لحرز األماين  )1(
 .٢٧الفرائد احلسان يف عد آي القرآن، عبد الفتاح القايض ص  )2(
  .٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )3(
 .٥٠، رساج القارئ البن القاصح ص١٦٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )4(



 

 ١٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ٍوصــل ضــم مــيم اجلمــع قبــل حمــرك َِّ ْ َ ََّ ُ ََ ْ ْْ ََ ِِ ِ
  

 

ـــريه جـــال ـــالون بتخي ـــا وق َدراك ٌ َ ًَ َِ ِِ ِ ْ َ ِ ُ َ
  

 

وألنه يقرأ بقرص املنفصل فتمد واو الصلة بمقدار حركتني سـواء وقـع بعـد 
 أو غريه، ويوقف عليها بالـسكون، وإذا وقـع بعـد مـيم اجلمـع ٌميم اجلمع مهز

﴿ :ساكن كقوله تعاىل        ﴾ضم للـتخلص مـن ُ ت فإهنا ال توصل وإنام
 .ويوقف عليها بالسكون التقاء الساكنني

  تاء التأنيث املرسومة تاء باهلاء وقف عىل
 ﴿نحو     ﴾]يقف عليهـا، ]٣٢:الزخرف ﴿   ﴾ ،﴿     ﴾ 

﴿  وقف عليها،]٤٣ :الدخان[   ﴾. 
ــــاء هــــاء مؤنــــث ٍإذا كتبــــت بالت َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ــا رىض ومعــوال ــْف حق ــاء ق َفباهل ِّ َ َ َُ ً ِ َّ ْ َِ ِ َ ِ
  

 

﴿ ووقف عىل -   ﴾ باهلاء حيث وقع ﴿   ﴾.  

ِوقــْف يــا أبـــه كفــؤا دنــا وكـــأين َِّ َ َ ْ َ َ ََ َُ ً ْ َ ِ
  

 

ُالوقوُف ُ َبنُـون وهـو باليـاء حـصال ْ ِّ ُ َ َ َِ ْ ِ ِْ ٍ
  

 

﴿ووقف البزي عىل  -     ﴾ ]باهلاءً معا]٣٦:املؤمنون  ﴿   ﴾،  ووقـف
 .عليها قنبل بالتاء

َويف الالت مع مرضات مع ذات َ ََ ْ ْ ََ ْ َ َِ ٍ هبجةَّ َ ْ َ  

 

ــال ــه رف ــات هادي َوالت رىض هيه ِّ ُ ِ ِ َ ََ ً ََ ْ َِ َ
  

 

                                          
  .٦٣، اإلضاءة ص ٤٢، الوايف للقايض ص١١١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(

  .١٤٩، الوايف للقايض ص٣٧٨ لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(

 .١٥٠، الوايف للقايض ص٣٨٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )3(
 .٥٥٤ ص١لسخاوي جل، فتح الوصيد ٣٧٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )4(



 

 ١٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿وقف ابن كثري عىل كلمة  :مالحظة   ﴾ حيث وقعت بالتاء، وكذلك
﴿     ﴾]٦٠:النمل[، ﴿    ﴾]٣:ص[. 

﴿ ووقف البزي عىل الكلامت اخلمـس االسـتفهامية وهـي - ﴾ و﴿ ﴾ 
﴿و ﴾ و﴿ ﴾و ﴿ ﴾بوجهني : 

 . هباء السكتيقف.٢      إسكان امليم كحفص، وهو املقدم. ١
ــ ِوفيمــه وممــه قــْف وعمــه ل ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََّ ََ ْمه بمــهـَّ َْ َِ

  

 

ــزي وادفــع جمهــال َبخلــف عــن الب َِّ ْ ْ َ ِّ ََ ُ ِّ َْ ِْ ٍ ُ ِ
  

 

 :هاء الكناية
قرأ بإشباع حركة هاء الضمري وصلتها  بياء مدية أو واو مدية إذا كان بعدها 

ــل) ولــو كــان قبلهــا ســاكن( ركمتحــ ﴿ :مث           ﴾ ،﴿     
     ﴾.  

ــريهم ــن كث ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْوم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ ُ ْ ََ َ  

 

َوفيــه مهانــا معــه حفــص أخــو وال ِ ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ ِ ِ
  

 

﴿وقرأ      ﴾ ]و]٥٢:النور ، ﴿   ﴾ ]بصلة اهلاء، و]٧:الزمر ﴿   ﴾ 
﴿و  بكرس اهلاء وصلتها،]٢٨:النمل[    ﴾ ]٣٦:الـشعراء[و، ]١١١:األعـراف[ 

 .بضم اهلاء وصلتها وزاد بعد اجليم فيهام مهزة ساكنة
﴿ قــرأ -      ﴾ ]بكــرس اهلــاء مــع الــصلة]٦٣:الكهــف، ﴿     ﴾ 

 .، بكرس اهلاء]١٠:الفتح[
                                          

 .١٥١، الوايف للقايض ص٣٨٦لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(

 . ٨٠،املزهر ص٣١٨ ص١لسخاوي جل، فتح الوصيد ١٥٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(



 

 ٢٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ــص ٍوعــنْهم وعــن حف ْ َ ْ َ ُ ََ ــهَْ ْ فألقــه ويتق َ َ ِْ َِّ ْ َ َ  

ــب ــبس طي ــه ل ٍوإســكان يرضــه يمنُ ِّ ُ ْ ُ ُ ُ َ ََ ُُ ْ ْ َْ َ ِ
  

ٌوعـــى نفـــر َ َ ًأرجئـــه بـــاهلمز ســـاكنا َ ِْ َ ْ ِْ َ ِ ُ ْ ِ َ
  

 

ــف وأهنــال ــوم بخل َمحــى صــفوه ق َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
  

َبخلفهـــام ِ ِِ ْ َ والقـــرصُ ْ َ ْ َ فـــاذكره نـــوفالَ َ ْ َْ َُ ْ ُ 

ــفَّ دعــواه حــرمال ــاء ضــم ل َويف اهل َْ ْ ٌَّ ُ َ َ َْ ََ ِ َ  

 

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهاسكت ي وملالتالية أدرج املواضع -       ﴾ ]مع  ]٢ ،١:الكهف

﴿اإلخفاء،          ﴾]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]مع اإلدغام،  ]٢٧:القيامة﴿  

 ﴾]مع اإلدغام ]١٤:املطففني. 
ٌوســكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ـــون ِويف ن ُ ِ ـــن راقَ ٍ م َ ـــدنَْ َ ومرق ِ َ ْ َ َا والَ   ِمَ

 

ــال ــوين يف عوجــا ب ــف التنْ َعــىل أل ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ْ َْ ُ ََ َ َ ســكت موصــالََ َ ُ ََ ْ  
 

 : واإلظهاراإلدغام
﴿  أدغم النون يف الـراء يف-   ﴾ ]والـالم يف الـراء يف ]٢٧:القيامـة ﴿  

 ﴾ ]١٤:املطففني[. 
﴿ وقرأ      ﴾ ]باإلظهار]١٧٦:األعراف .  
﴿ و      ﴾ ]مع سكون الباء وقلقلتها( باإلظهار ]٢٨٤:البقرة (.  

                                          
 .٣٣٥، املزهر ص٣٤٠ص٢لسخاوي جلفتح الوصيد ١٦١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(
 .٢٧٧بن القاصح صال القارئ ،  رساج٨٣١، ٨٣٠لشاطبي بيت رقم  لحرز األماين  )2(
 .٦٣ ، اإلضاءة ص ١١٦السبعة البن جماهد ص )3(



 

 ٢١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿وللبزي يف       ﴾ ]اإلدغام واإلظهار: وجهان]٤٢:هود  . 
 .مل يمل ابن كثري أي كلمة يف القرآن: اإلمالة

﴿  ومل يمل فتحة الراء يف    ﴾ ] بل ضم امليم وفتح الراء]٤١هود آية ،. 
ــا ــتح ي َويف ضــم جمراهــا ســواهم وف ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ

  

 

ــوال ــل ع ــص ويف الك ــا ن ــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 :اهلمز واإلبدال
ًملا كانت اهلمزة حرفـا بعيـد املخـرج شـديدا جمهـورا مـصمتا ً ً    مـال العـرب ،ً

  سهيل أو بالنقـل أو باحلـذف، وقـرأ ابـن إىل ختفيف اهلمزة إمـا باإلبـدال أو التـ
ً كـام مهـز ألفاظـا ال ،ظ معينةالفأكثري باإلبدال وبالنقل وباحلذف وبالتسهيل يف 

 .هيمزها حفص

  :اإلبدال ً:أوال
 . أن تقلب اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها:واإلبدال

 :قرأ ابن كثري باإلبدال يف الكلامت التالية
﴿  قرأ-      ﴾ ]بإبدال اهلمزة ألفا]٩٦:األنبياء[و] ٩٤:الكهف ،ً. 
﴿ قرأ -  ﴾ ]بإبدال اهلمزة واوا ]٨:اهلمزة][٢٠:البلد ،ً. 

                                          
 .٦٣اإلضاءة ص  ،٢٣ ص٢، النرش  ج ٤٨، التيسري للداين ص ١٤٦السبعة البن جماهد ص )1(
 .٣٠٢،املزهر ص ٢٣٧، الوايف للقايض ص ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(



 

 ٢٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ًومؤصـدة فـامهز معـا عـن فتـى محــى ً َ ُِ َِ ًْ ََ ْ ْْ ٌ َ  
 

َوال َّ عمَ َيف والشمس بالف َ ْ ِ ِ ْ َّ َ َاء وانجـالِ َ َْ ِ 
 

 : احلذفً:ثانيا
 .حيث ال يبقى هلا أثر، ويسمى اإلسقاط هو إزالة اهلمز ب:واحلذف

 : قرأ ابن كثري باحلذف يف الكلامت التالية
﴿  قرأ-   ﴾ ]بضم اهلاء من غري مهز  ]٣٠:التوبة. 
﴿ روى قنبل-   ﴾  بحـذف ]٣٨:حممـد[ و]١٠٩:النساء[ و]١١٩ ،٦٦:آل عمران[يف 

 .األلف التي بعد اهلاء
﴿قرأ ابن كثري -     ﴾بدون ياء بعد ]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[  يف 

 .اهلمزة
ًفقنبل حيذف الياء الساكنة مع حتقيق اهلمز وصال ووقفا ً. 

 :وللبزي يف اهلمز وجهان
ًوذلك وصال ووقفا؛ ًإبداهلا ياء ساكنة مع إشباع األلف قبلها. ١ ً . 
 :تسهيل اهلمزة بني بني ويف حرف املد وجهان. ٢

 . وهو املقدم- حركات٤-املد.  أ
 .القرص. ب

 .وحال الوقف بتسهيل اهلمزة فبالروم مع املد أوالقرص
                                          

 .٨٣، الوايف للقايض ص٧٧بن القاصح ص الارئ ، رساج الق١١١٤حرز األماين بيت رقم )1(



 

 ٢٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ُّوبـــاهلمز كـــل ا ُ ِ ْ َ ْ ِ َء واليـــَّاللـــَ َْ ُاء بعـــدهِ ْ ََ ِ
  

 

َذكـــا وبيـــ َِ َ َاء ســـاكن حـــج مهـــالَ َّ َُ َّ َ ٍ ِ ٍ
  

 

﴿ ويف الوصل حال اإلبدال جيوز له يف -        ﴾ ]وجهان]٤:الطالق  : 
 . واإلدغام. ب      .هار مع سكتة يسرية بني الياءين وهو املقدماإلظ. أ

 :النقل: ًثالثا
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حـذف اهلمـزة مـن 
اللفظ بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها، قرأ ابـن كثـري بالنقـل يف 

  :األلفاظ التالية
﴿:ان قبل سينه واو أو فاء نحوإذا ك) سل(فعل األمر  -   ﴾و ﴿   ﴾ 

﴿  ﴾ ﴿   ﴾ ﴿    ﴾ اهلمزةسقطأفتحة إىل السني والنقل ف  . 
 - ﴿    ﴾و ﴿   ﴾  سقط اهلمزةأنقل فتحة اهلمزة إىل الراء وفكيف أتيا. 

﴿ وقرأ ابن كثري -   ﴾ ]م مفتوحة بال مهزة وصل  بال]١٣:ص[ و]١٧٦:الشعراء
 .قبلها وال مهز بعدها وفتح تاء التأنيث عىل وزن طلحة

  : وهي،ً مهز ابن كثري ألفاظا غري مهموزة يف رواية حفص:اهلمز :ًرابعا
﴿ قرأ  -   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ حيث وقع هبمز الواو . 

ْويف الـصابئني اهلمـز والـصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ
  

 

ُوهــ ًزؤَ ً وكفــؤاْ ْ ُ َا يف الــسواكن فــصالَ ُِّ َِ ِ َّ
  

 

                                          
 .٢٨٠، الوايف للقايض ص٩٦٥لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )1(
 .١٢٤  ص للضباعاإلضاءة)2(

 .١٩٥، املزهر ص١٦ ص ٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٤٦٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )3(



 

 ٢٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿ قرأ -    ﴾ ]ثم مد بدل،بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل ،]٩٨:البقرة. 
ـــه ـــز قبل ـــل واهلم ـــاء ميكائي ُودع ي ْ َ َ ْ َ ََ ََ َْ ْ ََ ِ َِ  

 

ــذُف أمجــال ــاء حي ــىل حجــة والي َع ََ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

﴿قرأ  -    ﴾ ع املد املتصل وحترك حسب موقعها من هبمزة بعد األلف م
 :اإلعراب

ِ َقــــل زكريــــا دون مهــــز مجيعــــهو ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

َصــحاب ورفــع غــري شــعبة االوال َُّ َ ْ ٌ َ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ ِ 


 

﴿ قرأ -   ﴾ ]هبمزة مضمومة بعد اجليم]٥١:األحزاب ،. 
ــرأ - ﴿ ق    ﴾ ]ــة ــدها]١٠٦:التوب ــد اجلــيم وبع ــضمومة بع ــزة م   ، هبم

 .واو مدية
ــزه ــى مه ــود ترج ــم يف ه ــد هل ُووح َ ِّ َ َُ ْ ُّ ْ َْ ِ ُ ُْ ُ َ  

 

َصفا نفـر مـع مرجئـون وقـد حـال َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

﴿  قرأ-   ﴾]هبمزة ساكنة بعد الضاد]٢٢:النجم .  
﴿  قرأ-     ﴾ ]هبمزة مفتوحة بعد األلف مع املد املتصل]٢٠:النجم . 
﴿روى قنبل  -  ﴾ ]هبمزة مفتوحـة ]٧١:القصص[ و]٤٨:األنبياء[و ]٥:يونس 

 .مكان الياء
﴿ البزي روى -          ﴾ و﴿      ﴾ و﴿    ﴾و ﴿   ﴾ 

﴿يف يوسف و        ﴾يف الرعد بوجهني : 
                                          

 ١٧١لقايض صل، الوايف ١٥٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٧٣حرز األماين بيت رقم  )1(

 .٢٢٢، املزهر ص١١٤ ص ٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٥٥٣لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(
  .٢٣٢، الوايف للقايض ص٢٣٧، رساج القارئ ابن القاصح ص٧٣٤لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )3(



 

 ٢٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

اء وفتحها يف ًىل موضع الياء مع إبدال اهلمزة ألفا وتأخري اليإتقديم اهلمزة .١
 .ونالحظ موافقتها لرسم املصحف،الكلامت اخلمس، وهو املقدم

 .كحفص. ٢

 :اهلمزتان يف كلمة
  : التقتا يف كلمة واحدةٍ مهزيت قطعِّلُقرأ بتسهيل اهلمزة الثانية من ك

 هو النطق باهلمزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققة، وبني حرف :والتسهيل
 : فتسهيل اهلمزة املفتوحة بجعلها بني اهلمزة واأللف نحو،املد املجانس حلركتها

﴿    σ ﴾واملضمومة بني اهلمزة والواو نحو ، :﴿     4﴾، 
﴿ :واملكسورة بني اهلمزة و الياء نحو   ﴾. 

σ﴿  وقــرأ-     ﴾ ]٧٣:آل عمــران[  ﴿   ﴾]و،]٨١:األعــراف ﴿    σ ﴾ 
 .، بزيادة مهزة استفهام وسهل الثانية حسب القاعدة]٢٠:األحقاف[

﴿ قرأ -  σ ﴾ ]باالستفهام مع تسهيل اهلمزة ]٤٩:الشعراء[و]١٢٣:األعراف ، 
 .الثانية،وبعدها ألف

﴿  واختلف راوياه  يف -   ﴾ ]فـرواه البـزي باالسـتفهام ورواه ]٧١:طه ،
 . قنبل باإلخبار كحفص

ــــان ٍوحقــــَق ث َ َّ َ ــــلَ ٍ صــــحبة ولقنْب ُ َ َ ْ ُُ ٌِ
  

 

َبإســــقاطه األوىل بطــــه تقــــبال ُ َِّ ُ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ
  

 

                                          
 .٦٣،اإلضاءة ص٢٨٧ ص ١، النرش ١١٢التيسري أليب عمرو الداين ص  )1(

 .٩٨املزهر ص ،٣٤٨ ص ١لسخاوي جل، فتح الوصيد ١٩٠لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(



 

 ٢٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿ً  واختلفا أيضا  يف اهلمزة األوىل من -  σ ﴾ ]و ]١٢٣:األعراف ﴿  σ ﴾ 
 .ً يف حالة الوصل فحققها فيهام البزي وأبدهلا واوا قنبل]١٦:امللك[

ــــل ــــدل قنْب ٌويف كلهــــا حفــــص وأب ُ َ ْ ُِّ ْ َ ٌ َ َ ََ َ ُ  

 

َاألِيف  َعراف منْها الواو واملْ َ َ َْ ِ ِ َ َلك موصـالْ ِْ ْ ُ ِ
  

 

 :اهلمزتان من كلمتني
 مهزتـا قطـع مـن كلمتـني واختلفتـا يف تاتفق راويا ابن كثري إذا تالصـق

 : احلركة بأن كانت
﴿نحو  ،األوىل مفتوحة والثانية مضمومة. ١     ﴾ يسهل اهلمزة الثانيـة  

 . بني اهلمزة والواو
﴿ :وىل مفتوحة والثانية مكسورة، نحواأل. ٢     ﴾ يسهل اهلمزة الثانية 

 .بني اهلمزة والياء
﴿ :األوىل مضمومة والثانية مفتوحة، نحو.٣      ﴾ يبدل الثانية واوا ً

 . خالصة مفتوحة
﴿ :األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو. ٤     ﴾ ًانية ياءفله إبدال الث 

 .خالصة مفتوحة
﴿ :األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو. ٥     ﴾فله وجهان  : 
 . ًإبداهلا واوا خالصة مكسورة،وهو املقدم. أ
 .  تسهيلها بني اهلمزة والياء. ب

                                          
  .٧٠لقايض صل، الوايف ٦٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٩١حرز األماين بيت رقم )1(



 

 ٢٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 :وإذا اتفقتا يف احلركة فاختلف البزي وقنبل كام ييل
﴿ :املفتوحتان نحو. ١     ﴾ بزي يسقط اهلمزة األوىلفال. 
﴿ :املكسورتان نحو. ٢     ﴾فالبزي يسهل األوىل وحيقق الثانية . 

﴿املضمومتان نحو . ٣           ﴾فالبزي يسهل األوىل وحيقق الثانية  . 
﴿وزاد يف       ﴾ ]ا ًإبدال األوىل واوا مع إدغام الواو التي قبله ]٥٣:يوسف

﴿بعدها مهزة حمققة) غري ممدودة( ًفيها فتصري واوا مشددة مكسورة    ﴾ وهو 
 :فيكون يف هذه الكلمة للبزي ثالثة أوجه مرتبة كالتايل الوجه املقدم،

      .ًإبدال األوىل واوا.١
 .تسهيل األوىل مع التوسط.٢

 .تسهيل األوىل مع القرص.٣
 : جهانولقنبل يف األنواع الثالثة و* 
      .حتقيق األوىل وتسهيل الثانية. أ
  :، كالتايلأو إبدال الثانية حرف مد. ب

﴿نحو     فيسهل الثانية، وهو املقدم:املفتوحتان. ١    σ﴾، أو يبـدل اهلمـزة
ًالثانية حرف مد يمد مدا طبيعيا إذا كان بعده متحـرك  ً﴿   ﴾، ويمـد 

ًمدا مشبعا إذا كان بعده  ﴿ :ساكن نحوً           ﴾. 



 

 ٢٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿وجيوزالوجهـــــان يف       ﴾]و]٦١:احلجـــــر ﴿         ﴾ 
(ً وصال، فإن وقف عىل ]٤١:القمر[  (فباإلشباع فقط.  
﴿ فيسهل الثانية نحو :املكسورتان. ٢      …﴾ أو يبدل اهلمزة الثانية حـرف 

﴿مد       ﴾ . 
﴿وجيوزالوجهان يف        ﴾ ]ًوصال، فـإن وقـف عـىل ]٣٢:األحزاب)  (

 .فباإلشباع فقط
ًفيسهل الثانية أو يبدل اهلمزة الثانية حرف مد يمد مـدا طبيعيـا :املضمومتان. ٣ ً 

﴿ :نحو           ﴾، وال يوجد غريها يف القرآن. 
وحمل التسهيل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقط، فإن وقفت عـىل اهلمـزة 

 . األوىل وابتدأت بالثانية فال بد من التحقيق يف اهلمزتني
ٍواعلم أنه جيوز يف حرف املد الواقع قبل مهز مغري  َّ  : وجهانَُ

 . حركتانالقرص.٢ . حركات٤توسط ال.١
•﴿: إن كان التغري بالتسهيل، نحوتوسط جح الوير    ﴾. 

﴿: ويرجح القرص إن كان التغري باإلسقاط، نحو    ﴾. 
 : مع أن الشاطبي قال،٥١ الرسالة الغراء ص يفالنحاس بام قدمه شيخنا ًعمال 

ٍوإن حـــرف مـــد قبـــل مهـــز مغـــري َِّ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ََ ِّْ ُ  

 

ْجز قرصه والـَي َ ُ ُُ ْ َ َمد مـا زال أعـدالـْ ََ ُّْ ََ َ َ   

 

                                          
 ،كـام يف البيـت الـسابق حلـالنيا التوسط يف داينطبي والاشرجح ال ،٢٠٨حرز األماين بيت رقم )١(

  .، وانظر التحبري باب ذكر اهلمزتني من كلمتني،للداينلتيسري او  إبراز املعاين أليب شامة،انظر



 

 ٢٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 :ياءات اإلضافة
 ، هي ياء زائدة تدل عىل املتكلم تتصل باالسم والفعل واحلرف:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ،وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء ﴾:  َّإن  َكَِّنوإِ
 . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،ُهَِّنوإ

﴿ : ابن كثري بفتح ياء اإلضافة قبل مهزة قطع مفتوحة، نحوقرأ -     ﴾، 
﴿: وقبل مهزة وصل مقرونة بأل التعريف نحـو        ﴾ وقبـل 

﴿ : نحو،مهزة وصل غري مقرونة بأل التعريف        ﴾،إال ما استثني . 
﴿ :زة قطـع مكـسورة، نحـوقرأ ابن كثري بإسكان ياء اإلضافة قبل مهـ -    

 ﴾و وقبل مهزة قطـع مـضمومة، نحـ، إال ما استثني: ﴿       ﴾ 
 .بدون استثناء

أما ياء اإلضافة الواقعة قبل حرف غري اهلمـز ففـتح اليـاء يف موضـعني مهـا 
١.﴿    ﴾ ]٢    ]٥:مريم.﴿     ﴾ ]٤٧:فصلت[. 

 :وأسكن الياء يف مواضع، هي
﴿ أسكن الياء يف كلمة -   ﴾]٢٨:نوح[، و]٢٦:احلج[و ، ]١٢٥:البقرة[. 
﴿ أسكن الياء يف كلمة -   ﴾ ]٧٩:األنعام[، و]٢٠:آل عمران[. 

ًوعــم عال ُ ََّ ــوح عــنَ ــي بنُ ْوجهــي وبيت ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ  
 

ــوى وســواه عــد أصــال ًل ْ ُ َ َ ًَ ْ ُ ِ ــيحفالِ َ ل َ ْ ُ ِ
  

 

                                          
 .١٥٢لقايض صل، الوايف ١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٦٣التيسري للداين ص  )1(
  .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤م لشاطبي بيت رقلحرز األماين  )2(



 

 ٣٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿ أسكن الياء يف كلمتي -  ﴾ ]و]٢٨:ئدةاملا ،﴿   ﴾]١١٦:املائدة[ . 
ًويف إخويت ورش يدي عـن أويل محـى ِْ ِِ ُ ْ َ َ َ ََ ٌ ِ ْ ِ ِ  
ــن صــحبة ٍوأمــي وأجــري ســكنَا دي َِ ْ ُ ُ ْ َ َِّ ُ ِِّ َ ُ  

 

َويف رســـيل أصـــل كـــسا وايف املـــال ُ ٌَ َ ُ ُِ َِ ْ ََ َ ِ
  

َدعــاءي وآبــاءي لكــوف جتمـــال َّ َ َ ٍ ُِ ِ َِ َُ 

 

﴿ أسكن الياء من كلمة -  ﴾إال إذا وقع بعدها مهز فتفتح حيث وقعت ،. 
﴿ سكن ياءأ - ﴾ ]٦٩، ٢٣:ص[،]١٨:طه[،]٢٢:إبراهيم[. 

ُومــع رشكــاءي مــن وراءي دونــوا َُّ َ َ ْ ْ َِ َِ َِ َ َ  
ٌويل نعجة َ ْ ََ ِ مـا كـان يل اثنَـني مـع معـيِ َ َ ْ َْ ِ ْ َِ َ  

ــصهم ــورش وحف ــا ل ــتح ويل فيه ْوف ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

 

ِول َي دين عن هاد بخلف لـه احلـالـَ َ ْ َ ُْ ٍْ ٍ ُِ ِ َ َ ِ
  

ــال ــامن ع ًث َُ ٍ ُّ والظَ ــالَ ــان عــن ج ــة الث َل َّ ُِ ْ َ ِ َّ  

َومـــايل َِ َ يف يـــس ســـكن فــــتكمالَ َُ َْ َِّ ْ ِ
  

 

﴿  وللبزي يف- ﴾ اإلسكان أو الفتح:  وجهان]٦:الكافرون[ يف. 

 : الزوائدياءات
 واختلـف القـراء يف ،ً هي املتطرفة املحذوفة رسـام للتخفيـف:والياء الزائدة

ًإثباهتا وحذفها وصال ووقفا  .ا حمذوفة يف رسم املصحف وسميت زائدة ألهن،ً
ً قرأ ابن كثري بإثبات الياء الزائدة وصال ووقفا يف عدد من األلفاظ، نحـو- ً: 

﴿    ﴾ ]و، ووقف بإثبات الياء يف عـدد مـن األلفـاظ، نحـ]٣٢:غـافر: 
﴿          ﴾ ]٩٦:النحل[. 

                                          
 .٥٨٦ ص١لسخاوي جل، فتح الوصيد ٤٠٣، ٤٠٢لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )1(

 .١٥٨عبدالفتاح القايض صلالوايف  وما بعده،٤١٥لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(



 

 ٣١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

﴿  حذف الياء يف كلمة-     ﴾ ]ًال ووقفا وص]٣٦:النمل ً . 
ِويف النَّمــل آتــاين ويفــتح عــن أويل ُ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ْ  

 

ًمحى وخالُف الوقف بني حـال ُْ َ َ ََ ْ ًِ ِ َ عـالِْ َ
  

 

 بكيفيـة ختـالف ابن كثـريها قرأكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودهـا، أذكرهـا ،ًحفصا

  :ا وهذه األلفاظ هيهنا كي ينتبه هل
﴿  روى البزي -  ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 

َوحيــث أتــ ُ ْ َ ْ خطــىَ ٌوات الطــاء ســاكنُ َِ َ ُ َّ ٌ  

 

ٍوقل ضـمه عـن زاهـد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كيـَف رتـالُ َّ َ ْ َ 


 

﴿ قرأ -  ﴾و ﴿  ﴾بكرس احلرف األول حيث وقع وكيف وقع . 
ــض ــوت ي ــوت والبي َوكــرس بي َُ ُ ُ َ ُ ُ َْ ٍ ُ ْ ْم عــنَ َ ُّ  

ِوضم الغيوب يكرسان عيونـا العيـون ُِ ُ ُ َ ُ َْ ًْ ُ ََ ِ ْ ِ ُ َّ  

 

َمحى جلة وجها عـىل األصـل أقـبال ْ ًَ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ٍ َِّ ِ  
ــــال ــــه صــــحبه م ــــيوخا دان َش ًِ ٌ َ ْ ُ ُ َ َُ ُ 

 

﴿ قرأ -  ﴾كيف جاء بضم امليم . 
ــ ــتم ومتنَ ْوم ُِّ َِ ــَْ ــرسهُّتِا م ــم ك َ يف ض ِ ْ َِّ َ   اِ

 

ٌصفا نفر َ ََ ًورد َ ْ ٌا وحفـصِ َ َا اجـتالُ هنَـَْ َ ْ
  

 

﴿ قرأ -    ﴾  خفف الياء ) ١٣(   ففي آية– عدا لقامن -حيث وقع بكرس الياء
 .خفف الياء قنبل وفتحها البزي كحفص) ١٧(ابن كثري ويف آية 

                                          
  .١٤٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٢٩لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )1(
 .٢٠٥،املزهر ص ٥٠ ص ٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٤٩٤لشاطبي بيت رقملز األماين حر )2(
 .١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )3(

 .٢٤٩، املزهر ص١٨٣ ص٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٦٢٨حرز األماين بيت رقم )4(
 .١٩٧، الوايف للقايض ص١٨٤قارئ ابن القاصح ص،  رساج ال٥٧٤حرز األماين بيت رقم )5(



 

 ٣٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ــا ــتح ي َويف ضــم جمراهــا ســواهم وف ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

ُوآخـــــر لقـــــامن يواليـــــه أمحـــــد َ ْ َ ِ ِ َِ ُ ٍَ َ ْ ُ َ  

 

ــ ــا ن ــي هنَ َبنَ ُ ِّ ــوالُ ــل ع َص ويف الك ِّ ِّْ َ ٌُّ ُ ِ
  

َوســـــــكنَه زاك وشـــــــيخه األوال َّ ُ ْ َ ُ ََ ُ َ ٍَّ َ َ  

 

﴿ قرأ -    ﴾، ﴿    ﴾بفتح الياء . 
ـــا ـــة دن ـــا مبينَ ـــافتح ي َويف الكـــل ف ََ ِّ َ َ ْ ٍَ ُ ْ َ ِّ ُْ  

 

َصحيحا وكرس اجلمع كم رشفا عال ًَ َ َُ ْ ْ َ َْ َِ ْ َ ً َِ
  

 

 . حيث ورد بكرس السني﴾﴿ قرأ -
ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتـني إذا كـان أول الكلمـة الثانيـة  -

ً ضـام أصـلياها مـضمومثالثمهزة وصل  ﴿ :، نحـوً        ﴾ ]٢١ ،٢٠:االرساء[ 
﴿و     ﴾ ]ويكرس األول فيام عدا ذلك]٥٦:اإلرساء ، . 
﴿ قرأ -    ﴾حيث وقع بتشديد الذال . 

ـــه ـــل تائ ـــب زد قب ـــذكرون الغي ِوت ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

َكريام وخفُّ الـذال كـم رشفـا عـال ً ََّ َ َ ْ َ َِ ِ َ ً ِ
  

 

 

                                          
  .٣٠٢، املزهر ص٢٧٣ ص٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(
 .٢٠١، الوايف للقايض ص١٩٠،  رساج القارئ ابن القاصح ص٥٩٥حرز األماين بيت رقم) 2(
 .٢٧٢ املزهر ص،٢٢٧ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ٦٨١ حرز األماين بيت رقم )3(



 

 ٣٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  :التكبري
 . وهي من سورة الضحى إىل الناس،روى البزي التكبري عند سور اخلتم -

، فقال  ذكر بعض العلامء أن الوحي تأخر عن رسول اهللا :سبب ورود التكبري- 
﴿ فنزل جربيل بسورة، ً حممدا قد ودعه ربه وقاله إن: املرشكون ﴾ فلام 

 .ً شكرا هللا تبارك وتعاىلفرغ جربيل من قراءة السورة كرب النبي 
، ومجيع من أثبت التكبري لـه  سنة سواء كان يف الصالة أم غريها:حكمه -

 . جواز التكبري وعدمه، وعدم التكبري هو املقدم
قرأت عـىل : سمعت عكرمة بن أيب سليامن يقول (:لبزي  قال ما رواه ا:هدليل

كـرب عنـد خامتـة كـل : إسامعيل بن عبد اهللا املالكي، فلام بلغت والضحى قال يل
: سورة حتى ختتم، فإين قرأت عىل عبد اهللا بن كثري فلام بلغت والـضحى قـال يل

 بـذلك، خربه أنه قرأ عـىل جماهـد فـأمرهأحتى ختتم، وكرب عند خامتة كل سورة 
وأخربه أن ابن عباس أمره بذلك، وأخربه أن أيب بن كعب أمره بذلك،  وأخربه 

 . ) أمره بذلكأن الرسول 
إن تركت التكبري فقد تركت سنة من سنن (:قال يل اإلمام الشافعي: قال البزي  

 .)رسول اهللا 
                                          

  . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )1(

  .٣١٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )2(

  .٥٣٢٥ يف املستدرك حديث رقم رواه احلاكم )3(



 

 ٣٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ة عليـه  فقط، أما  الزياد)اهللا أكرب( ذهب اجلمهور إىل أن صيغته :صيغته -
  .فليس من طريق الشاطبية 

  . يبدأ التكبري من آخر سورة الضحى إىل آخر سورة الناس:هؤه وانتهاؤبتدا ا-
 :مخسة أوجه ، وجه اجلائزة بني السورتني مع التكبرياأل

  أي قطع آخر السورة عن التكبـري عـن البـسملة عـن أول:قطع اجلميع  -١
 . السورة التالية

﴿ :مثال              ﴾ •    •  
• ﴿             ﴾. 

ول أخــر الــسورة  بــالتكبري بالبــسملة بــآي وصــل أ: وصـل اجلميــع -٢
 .السورة التالية

﴿ :مثال            ﴾       ﴿  

      ﴾. 
 حتريك الساكن األول بالكرس عند وصـله بـالتكبري للـتخلص مـن ويالحظ

 .التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة

                                          
ه إال اهللا واهللا لـال إ( وزاد بعض العلامء التهليل قبل التكبـري ،٣٢٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )1(

 والتهليل مع )ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدوزاد بعض العلامء الت) .أكرب
التكبري مع احلمدلة ال يفصل بعضه عن بعض بل يوصل مجلة واحدة ، وال جتـوز احلمدلـة مـع 

 .التكبري إال أن يكون التهليل معها
 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج) ٣(    .٣٢٥ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(

 

 .٣٢٤ ص٢زري جالنرش ابن اجل )٤(



 

 ٣٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

قف عليه ثم البسملة مع الوقف عليها وخر السورة بالتكبري ثم الآ وصل -٣
 .ثم االبتداء بالسورة التالية

ــــــــــــــــــــــــال ﴿ :مث                   ﴾      
 ﴿         ﴾. 

عنـد وصـله بـالتكبري ) صـلة هـاء الـضمري( حذف الساكن األول ويالحظ
 .للتخلص من التقاء الساكنني

 عن التكبري والوقـف عليـه ثـم وصـل  والوقف عليهاخر السورةآ قطع -٤
 .ول السورة التاليةألة  بمالبس

﴿ :مثال              ﴾ •      •   
﴿                  ﴾.  

ول السورة أخر السورة بالتكبري والوقف عليه ثم وصل البسملة بآ وصل -٥
 .التالية

ــال  ﴿ :مث               ﴾     •   
﴿             ﴾.حتريك الساكن األول بالكرس عنـد وصـله  ويالحظ 

 .بالتكبري للتخلص من التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة

                                          
 .٣٢٣ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(
 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(
 .٣٢٢ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٣(



 

 ٣٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 .  سورة كرب وقطع القراءة أي عىل آخر قراءته قطع القارئوإذا أراد -
بسملة والوقف عليها ألن يف ذلـك  ال جيوز وصل آخر السورة بالتكبري بال-
  . بأن البسملة آلخر السورةًاإهيام

 ال جيوز الوقف عىل آخر السورة ووصل التكبري بالبسملة بأول السورة ألن -
 . بأن التكبري ألول  السورةًايف ذلك إهيام

 

                                          
 .٣٢٨ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(



 

 ٣٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ألفبال     

٦     بالسني بدل الصاد: قـنبل       

٧    بالسني بدل الصاد: قـنبل   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦     تسهيل اهلمزة الثانية    σ 

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها 

 وكرس الدال   

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  
١٣        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا        
٣٠     فتح الياء     

٣١      

  تسهيل اهلمزة األوىل : البزي
 و القرصأ ، التوسطيف األلفوجيوز 

 الثانيةاهلمزة تسهيل . ١ :قنبل وجهان
ًالثانية ياء ساكنة مع اهلمزة إبدال . ٢

 املد املشبع

•     
       … 
        

٣٣     الياءفتح       
٣٧   بنصب امليم   
٣٧     تنوين ضم     



 

 ٣٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٨    ياءالبدل تاء الب    
٦٧     إبدال الواو مهزة    
٧٤     بالياء بدل التاء    
٨٣      بالياء بدل التاء    
٨٥     تشديد الظاء     
٨٥   ن الفاء وحذف األلفاسكإفتح التاء و    
٨٥     بالياء بدل التاء    
٨٧    إسكان الدال    
٩٠      ختفيف الزايوإسكان النون    

٩١    
 كحفص وهو. ١:ًفا وجهانللبزي وق
  إحلاق هاء السكت.٢  املقدم ،      

٩٧     فتح اجليم    
٩٨     فتح اجليم    

٩٨     
 لف األبعدإضافة مهزة مكسورة وياء 
 مع املد املتصل    

١٠٥    ختفيف الزايو  خمفاةإسكان النون    

١٠٦    
فتح السني ومهزة وفتح النون األوىل 

 ساكنة بعدها  

١٢٤     فتح الياء    
١٢٥     إسكان الياء    
١٢٨     تفخيمهاو, ن الراء اسكإ     



 

 ٣٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٣٣     تسهيل اهلمزة الثانية     … 
١٤٠    بالياء بدل التاء   
١٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

١٤٢       

 ً الثانية واوا اهلمزةإبدال. ١:وجهان 
 وهو املقدم مكسورة

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢

     
    … 

١٤٢     بالسني بدل الصاد: قنبل  
١٥٢       فتح الياء     
١٦٨     إسكان الطاء مع القلقلة:البزي     
١٧٣        ًضم النون وصال      
١٧٧     ضم الراء     
١٨٥     إىل الراءتها حركنقل  وحذف اهلمزة    
١٨٩    )يف املوضعني ( كرس الباء   )ًمعا(     
١٩٧    تنوين ضم   
١٩٧   تنوين ضم  
٢٠٨     فتح السني    
٢٠٨      إسكان الطاء:البزي     

٢١٣       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     
    … 

٢١٣     بالسني بدل الصاد: قنبل  
٢١٨    وقفاباهلاء  ً   



 

 ٤٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٢٠    
 كحفص. ١:هانجللبزي و
 تسهيل اهلمزة. ٢   

٢٣١     ل الواو مهزةابدإ    
٢٣١     وقفاباهلاء ً    
٢٣٣    الراءضم     
٢٣٣    حذف األلف      
٢٣٥       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      
٢٣٦     )يف املوضعني(ان الدال مع القلقلةإسك  )ًمعا(    
٢٤٠      بدل تنوين الفتحضمتنوين     

٢٤٥     
حذف األلف وتشديد العني وضم 

 الفاء    

٢٤٥     بالصاد بدل السني: البزي   
٢٤٩     فتح الغني    
٢٥٣     ن الدالاسكإ    
٢٥٤    بدل تنوين الضم العنيفتح     
٢٥٤    بدل تنوين الضم التاء املربوطةفتح     
٢٥٤     بدل تنوين الضمالتاء املربوطةفتح      
٢٥٩      بالراء بدل الزاي      
٢٦٠     تفخيمهان الراء واسكإ    
٢٦١    حذف األلف وتشديد العني    
٢٦٥    ضم الراء     

• 



 

 ٤١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٦٥     الكافناسكإ     

٢٦٧     
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  كحفص: ً، ابتداءاأللف      

٢٧١     اءي الن بدلبالنو    
٢٧٣     كرس السني    
٢٨٠     تشديد الصاد   
٢٨٢       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة     σ 
٢٨٢      ن الذال وختفيف الكافاسكإ     

٢٨٢       
ً الثانية واوا  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     
     … 

٢٨٢      ضمتنوين    
٢٨٢     ضمتنوين   
٢٨٣       حذف األلفوضم الراء واهلاء    
٢٨٤      الراء إسكان     
٢٨٤     مع القلقلةمظهرة (  الباء إسكان(     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

١٣     
ًالثانية واوا اهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢ مكسورة

    
   … 

١٥      تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو       4  



 

 ٤٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٠    إسكان الياء    
٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية    σ 

٢٧     
    

 )يف املوضعني( إسكان الياء     
    

٣٥    باهلاء وقفا ً   

٣٧    
     

 ختفيف الفاء 
  مع املد املتصل ة مضمومةمهززاد و

   
     

٣٧        مع املد املتصلة مضمومةمهززاد      
٣٨      مع املد املتصلة مضمومةمهززاد      

٤٧      
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

    
   … 

٤٨     بالنون بدل الياء      
٤٩     فتح الياء     
٤٩     كرس الباء    
٥١  بالسني بدل الصاد: قنبل  
٥٧     اءيبالنون بدل ال     
٦١    باهلاء وقفا ً  
٦٥  باهلاء. ٢كحفص. ١: ًالبزي وقفا وجهان   
٦٦      حذف األلف: قنبل     
٦٦    باهلاء. ٢كحفص . ١: وجهانًالبزي وقفا    



 

 ٤٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٧٠  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان   
٧١  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان   

٧٣      
ستفهام مع تسهيل اهلمزة ازاد مهزة 

σ  الثانية   

٧٨     كرس السني      

٧٩    
ن العني وختفيف الالم اسكإفتح التاء و

 وفتحها   

٨٠      ضم الراء     
٨١      تسهيل اهلمزة الثانية     σ 
٨٣   بالتاء بدل الياء   
٨٣    بالتاء بدل الياء    
٩٣    ن النون وختفيف الزاياسكإ    
٩٧  فتح احلاء  
٩٨  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان   
٩٩  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان   
١٠١    بالسني بدل الصاد: قنبل  

١٠٣     
 عاشبوإالتاء  تشديد  :ً وصالالبزي

  األلف       

١٠٣     اقفوباهلاء ً   
١١٥    بالتاء بدل الياء    
١١٥    بالتاء بدل الياء     



 

 ٤٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١١٩     حذف األلف: قنبل     
١٢٠    الراء إسكان كرس الضاد و     
١٣٠   حذف األلف وتشديد العني   

١٤٦   
 مع املد املتصل ًاألفإبدال اهلمزة 

 مهزة مكسورة إبدال الياء و   

١٤٦     لف وكرس التاءوحذف األضم القاف    
١٥١    ن النون وختفيف الزاياسكإ    
١٥٤    كرس الباء    
١٥٦    بالياء بدل التاء    
١٥٧    بالتاء بدل الياء    
١٦٩  كرس السني  
١٧٨  كرس السني  
١٨٠  كرس السني  
١٨٠    بدل التاءبالياء     
١٨٣   باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان    
١٨٧      بالياء بدل التاء      
١٨٧     بالياء بدل التاء     
١٨٨  بالياء وكرس السني  
١٨٨     اء بدل التاء وكرس السني وضم الباءبالي     
١٩٥    تشديد التاء    



 

 ٤٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١    تشديد السني    

٥ 
 

       

 حذف اهلمزة األوىل :البزي 
 األلف القرص أو التوسطيف و

تسهيل اهلمزة . ١: قنبل وجهان 
 وهو املقدم الثانية

 ًألفا مع اإلشباعإبداهلا . ٢

     
     σ 

      

١١  ًفتح الصاد وإبدال الياء ألفا  
١٥   رس الباءك   
١٦    شبعد املاملتشديد النون مع    
١٩    فتح الياء املشددة   

٢٢ 
 

    

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ :قنبل وجهان

ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد . ٢
 املشبع

•     
         … 

          
٢٤     كالسابق كالسابق 
٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    
٢٩    ضمتنوين    
٣٢    حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني    
٣٣   ألف بعد العني    
٤٠   ضمتنوين     
٤٠    حذف األلف وتشديد العني     



 

 ٤٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٣     
 حذف اهلمزة األوىل:البزي

تسهيل اهلمزة . ١: قنبل وجهان 
 ًألفا مع القرصإبداهلا  .٢الثانية

   
   σ 

    
٤٩ 
 ٥٠و      ًضم التنوين وصال       

٥١      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       
٦٦      ًضم النون وصال     
٦٦     ًضم الواو وصال     
٦٨    بدل الصادبالسني: قنبل    
٧٧  باهلاء.٢كحفص.١:نًالبزي وقفا وجها   
٧٧    بالياء بدل التاء    
٨٢     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل    

٩٧    
  . تشديد التاء:ً وصالالبزي

    كحفص:ابتداء   

٩٧  باهلاء.٢كحفص.١:ًالبزي وقفا وجهان  ،  
١٠٩     حذف األلف: قنبل     
١٢٤   ضم الياء وفتح اخلاء   

١٢٨    
فتح الياء وتشديد الصاد وألف 

 بعدها وفتح الالم     

١٣٦    ضم النون وكرس الزاي     
١٣٦    ضم اهلمزة وكرس الزاي    



 

 ٤٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٤٠    ضم النون وكرس الزاي     
١٤٥   الراء فتح    
١٥٢    بالنون بدل الياء     

١٥٣    
) مع اإلخفاء( ن النون اسكإ

 وختفيف الزاي   

١٥٣     وتفخيمها( ن الراء اسكإ(     
١٧٥   سني بال:قنبل     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢     كرس اهلمزة   

٢      
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  األلف      

٣      ًضم النون وصال      
٦     كرس الالم      

٦    
  حذف اهلمزة األوىل :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
  مع القرصًألفاإبداهلا . ٢

   
  σ 

   
١١     ًاقفوباهلاء     
١٤         تسهيل اهلمزة الثانية       … 
١٦    بالسني: قنبل  



 

 ٤٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٨   باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان    
٢٨  إسكان الياء  
٢٨      فتح الياء     
٤٢   ضم احلاء   
٤٥     ضم احلاء      
٤٩       ضم النون      
٥٣   حذف الواو  
٥٧    إبدال الواو مهزة    
٥٨    إبدال الواو مهزة    
٦٢    ضم احلاء    
٦٣    ضم احلاء    
٦٤         سهيل اهلمزة الثانيةت       …  
٩٥     تنوينال دل بةضم اهلمز     
٩٥    كرس الالم    
١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية       … 
١٠١     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
١٠١    الراء مزة ونقل حركتها إىل حذف اهل     

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

 مضمومةبدأ هبمزة يو    

١١٠    إسكان الدال    
١١٢     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    



 

 ٤٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١١٥      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون     
١١٦    تسهيل اهلمزة الثانية σ 
١١٦    إسكان الياء     
١١٦      فتح الياء     
١١٧      ضم النون     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٠          ضم الدال         
١٥      فتح الياء     
١٩     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية    
٢٧    ضم الباء     
٢٧   ن الثانيةضم النو   
٣٢   بالياء بدل التاء   
٣٧     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
٣٩    بالسني بدل الصاد: قنبل  
٥٤    كرس اهلمزة    
٥٤    كرس اهلمزة     



 

 ٥٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦١     
  اهلمزة األوىل حذف  :البزي

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
  مع القرصًألفاإبداهلا . ٢

    
   σ 

    

٦٣     
تاء مفتوحة بعد اجليم ثم   ساكنةياء

 لف حذف األو     

٦٤    وختفيف اجليم خمفاةإسكان النون     
٦٥        وصالالتنوينضم ً       
٧٤       فتح الياء      
٧٩    إسكان الياء    
٨١     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
٨٣      تنوينال لدبكرس التاء     

٨٣      
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     
    … 

٨٥      مهزة مفتوحة زاد     
٨٧    بالسني بدل الصاد: قنبل  
٩١    بدل التاءبالياء     
٩١    بدل التاءبالياء     
٩١   بدل التاءبالياء    
٩٤   ضم النون    
٩٥      الياء إسكان       



 

 ٥١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٩٥     الياء إسكان      
٩٦      الملوضم األف بعد اجليم وكرس العني    
٩٦    الم يف آخرهلكرس ا    
٩٨     كرس القاف     
٩٩        ًضم التنوين وصال       
١٠٥    ألف بعد الدال   
١٠٩    ةكرس اهلمز    
١١٤     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
١١٥    باجلمع - ألف بعد امليم -     
١١٩   ضم الفاء وكرس الصاد    
١١٩    ضم احلاء وكرس الراء    
١١٩   فتح الياء   
١٢٥    إسكان الياء    
١٢٥   ف العنييفختإسكان الصاد و   
١٢٦   بالسني بدل الصاد: قنبل  
١٢٨     بالنون بدل الياء     
١٣٩    تنوين ضم    
١٤٠    تشديد التاء    
١٤١     إسكان الكاف     
١٤١    احلاءكرس   



 

 ٥٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٤٢    إسكان الطاء:البزي     
١٤٣      فتح العني      
١٤٤    تسهيل اهلمزة الثانية     … 
١٤٥  بدل الياءبالتاء   
١٤٥      ضم النون         
١٥٢   تشديد الذال   
١٥٣    بدل الصادبالسني: قنبل    
١٥٣     تشديد التاء: البزي    
١٦١    بالسني بدل الصاد: قنبل  
١٦١    فتح القاف وتشديد الياء مكسورة    

 
 قراءة ابن كثري يـــــــــانالب رواية حفص اآلية
٣   تشديد الذال   
١٦    بالسني بدل الصاد: قنبل   

٢٨ 
      

  
 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة

      
  

٣٠   كرس السني   
٣٣    وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون     



 

 ٥٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣٤      
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 مع القرصًألفا إبداهلا . ٢

     
    σ 

     
٣٨       ًلثانية ياء مفتوحةإبدال اهلمزة ا       
٤٤     وفتح التاء مفتوحة تشديد النون:البزي،       

٤٧      
  اهلمزة األوىل حذف :البزي

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
  مع اإلشباعًألفاإبداهلا . ٢

      
    σ 

     
٤٩        ًضم التنوين وصال         
٥٠      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       
٥٦    ًاقفوباهلاء    
٥٧    لف بعدها األإسكان الياء وحذف   
٥٧   نون بدل الباء وضم الشني    
٥٧   إسكان الياء   
٥٧   تشديد الذال   
٥٩      فتح الياء     
٦٩   بدل السني بالصاد:البزي    
٧٤    كرس الباء    
٨١     استفهام وسهل الثانيةزاد مهزة    
٨٦    بالسني بدل الصاد: قنبل  



 

 ٥٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٩٨  إسكان الواو  
١٠٠       ًااهلمزة الثانية واوإبدال        
١٠٥   إسكان الياء   

١١١    
م وضم اهلاء هبمزة ساكنة بعد اجلي

 وصلتها بواو     

١١٧   
 فتح الالم وتشديد القاف:قنبل
فتح الالم وتشديد القاف : ً ابتداءالبزي

 تشديد التاءمع : ًوصال

  
     

١٢٣  

زاد مهزة استفهام وسهل الثانية : البزي
 وألف بعدها

ًواوا يبدل اهلمزة األوىل : ًقنبل وصال
 ويسهل الثانية

 ويف االبتداء مثل البزي

  σ 
     σ 

١٢٧     
ن القاف وضم التاء اسكإفتح النون و

 خمففة    

١٣٧    وقفا باهلاء ً   
١٤٣    مفخمةإسكان الراء     
١٤٣       ضم النون       
١٤٤    فتح الياء     
١٤٤     عىل االفراد  - حذف األلف الثانية-     
١٥٠    فتح الياء    
١٥٥      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا      



 

 ٥٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٦٣    سنيالركتها إىل حذف اهلمزة ونقل ح      
١٦٤  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان   
١٦٤     الفتحتنوين تنوين ضم بدل       
١٦٩   بالياء بدل التاء   
١٧٦     إظهار الثاء      
١٨٦     نون بدل الياءبال      

١٨٨     
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

    
    … 

١٩٥       ضم الالم      
٢٠١    ًحذف األلف وإبدال اهلمزة ياء ساكنة   
٢٠٤     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١١   

وفتح الشني  وإسكان الغني فتح الياء
 يليها ألف   

١١     ضم السني     
١١    ف الزاييفختان النون وإسك    

١٨  
 تنوينفتح الواو وتشديد اهلاء مع 

  واإلخفاءالضم  

١٨   فتح الدال   



 

 ٥٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٩   كرس اهلمزة    

٢٠     
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  األلف      

٣٢      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       
٣٨   وقفاباهلاء  ً  
٤٢      يف املوضعني(كرس العني(     

٤٢   
 بيائني مع كرس األوىل : البزي

 - فك اإلدغام -  

٤٦      
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  أللفا       

٤٨        فتح الياء     
٤٨       فتح الياء     
٥٩   وكرس السنيبالتاء  
٦٥     بالتاء بدل الياء     
٦٦    ضم الضاد    
٦٦     تاء بدل الياءبال     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٢    تسهيل اهلمزة الثانية  
١٧    لف وحذف األإسكان السني   
٢٣     تسهيل اهلمزة الثانية        … 



 

 ٥٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية     … 
٣٠    ضم الراء بدل التنوين      
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٧   فتح الياء وكرس الضاد   
٣٧       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا          
٤٣  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان   
٥٢      تشديد التاء : ًوصالالبزي     
٦٤    إسكان النون وختفيف الزاي    
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦    وفتح الذالبدل النونتاء    
٦٦    تنوين ضم     
٨٣       إسكان الياء     

٩٨   
ضم السني وبعدها واو مدية مع املد 

 املتصل  

١٠٠       وكرس التاء) من  ( زاد        
١٠٣    ًزاد واوا بعد الالم وكرس التاء عىل اجلمع   
١٠٦     ثم واو مدية مهزة مضمومة بعد اجليم    
١١٠    ضم التاء    
١١١      الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل    
١١٧   بالتاء بدل الياء   



 

 ٥٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣   تشديد الذال   
٥     إبدال الياء مهزة: قنبل   
١٥     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل   
١٥   فتح الياء   
١٥   فتح الياء   

١٦     
 كحفص. ١ وجهان :البزي 

 ، وهو املقدمحذف األلف. ٢     

٢٣    ضم العني    

٢٥      
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     
      … 

٢٥   بالسني بدل الصاد: بل قن  
٢٧    إسكان الطاء    
٣١      إسكان الياء      
٣١      إسكان الياء      
٣٣    باهلاء وقفا ً   
٣٥   فتح اهلاء   
٣٧     الراء ونقل حركتها إىل حذف اهلمزة    
٤٥    بالنون بدل الياء    



 

 ٥٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٩      
  اهلمزة األوىل حذف :البزي

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
  مع القرصًألفاإبداهلا . ٢

     
    σ 

     
٦١    الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل   
٦٦       تسهيل اهلمزة الثانية     … 
٧٢    إسكان الياء    
٨٧    كرس الباء    
٨٧    كرس الباء     
٨٨    فتح الياء    
٩٤   سنيإىل التها نقل حرك وحذف اهلمزة   
٩٦    وقفاباهلاء  ً   
١٠١      ضم الالم      
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣       

  تشديد التاء :ًوصالي البز
 )مع اإلخفاء(      

٣     فتح الياء      
٢٠   حذف األلف وتشديد العني   



 

 ٦٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٤   تشديد الذال   
٢٥   فتح اهلمزة   
٢٦   فتح الياء     
٢٨    وختفيف امليمفتح العني     
٢٩    إسكان الياء    
٢٩     فتح الياء: البزي      
٣٠   تشديد الذال   

٤٠       
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 عاشباإل ًألفا إبداهلا . ٢

     
    σ 

      
٤٠    تنوينالدون بكرس الالم   
٤١    )ضم امليم وفتح الراء وألف بعدها بال إمالة )إمالة    
٤٢    كرس الياء    
٤٢       إظهار.٢إدغام .١ :البزي وجهان       
٤٤         ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة         
٤٦   فتح الالم وتشديد النون وفتحها   
٤٦   فتح الياء     
٤٧   فتح الياء     
٥١    إسكان الياء    
٥١     فتح الياء: البزي       



 

 ٦١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٥٦    بالسني بدل الصاد: قنبل  
٥٧      تشديد التاء مع اإلخفاء:ً وصالبزيال       

٥٨       
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 عابشاإلً ألفاإبداهلا . ٢

     
    σ 

      
٦٦       كالسابق كالسابق 
٦٨   بتنوين فتح   

٧١        
 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع. ٢

         
       … 

      
٧١   ضم الباء   
٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية σ 
٧٣   وقفاباهلاء  ً   

٧٦     
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 عاشباإلً ألفاإبداهلا . ٢

    
  σ 

    
٨١   مهزة وصل بدل مهزة القطع    
٨١     ضم التاء    

٨٢       
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 عاشباإلً ألفاإبداهلا . ٢

 كالسابق

• 



 

 ٦٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٨٤    فتح الياء: البزي     
٨٤    فتح الياء      
٨٦    وقفاباهلاء  ً  
٨٧    ًزاد واوا بعد الالم عىل اجلمع     

٨٧       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 اءتسهيلها بني اهلمزة والي. ٢.مكسورة

      
       … 

٨٩    فتح الياء     
٩٢     فتح الياء       
٩٤       كالسابق كالسابق 

١٠١     
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 عاشباإلً ألفاإبداهلا . ٢

 كالسابق

١٠٥   ًإثبات الياء وصال ووقفا ً    

١٠٥    
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  األلف    

١٠٨  فتح السني   
١١١    نون ساكنة خمفاة    
١١١    ختفيف امليم    
١٢٣    مفتح الياء وكرس اجلي    
١٢٣    بالياء بدل التاء    



 

 ٦٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل    
٣     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل    
٤    وقفاهلاءبا  ً   
٥    كرس الياء    

٧   
 - باإلفراد-لف بعد الياءحذف األ

 ً اوقف باهلاءو

٩،٨      ًن وصالينوتضم ال       
١٠   وقفاباهلاء  ً  
١٢    لعنيبالنون بدل الياء وكرس ا       
١٢    بالنون بدل الياء     
١٣       فتح الياء      
١٥   وقفاباهلاء  ً  
١٩   ألف بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة    
٢٣   ضم التاء   
٢٣     فتح الياء    
٢٤         تسهيل اهلمزة الثانية  …     
٢٤      كرس الالم      
٣٠    باهلاء وقفا ً   



 

 ٦٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣١        ضم التاء       
٣٦   يف املوضعني (  فتح الياء(   
٣٨    فتح الياء   
٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية   σ 
٤٣    فتح الياء   
٤٣        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا         
٤٦     فتح الياء    
٤٧   هلمزةإسكان ا   
٥٠   ونقل حركتها إىل السنيحذف اهلمزة     
٥١    باهلاء وقفا ً   

٥٣      

إبدال اهلمزة األوىل . ١ :البزي وجهان
 ًواوا وإدغامها مع الواو التي قبلها 

 تسهيل اهلمزة األوىل . ٢
 ثانيةتسهيل اهلمزة ال. ١ :وجهانقنبل 
 مع اإلشباعساكنة  ًياءأو إبداهلا . ٢

  )انظر األصول( 

     
          

…      
    

٥٦   بالنون بدل الياء   
٥٨      تسهيل اهلمزة الثانية …      
٦٢    ًل النون تاءابدإلف وحذف األ     
٦٤    وإسكان الفاء وحذف األلفكرس احلاء    
٦٦   ًووقفاً إثبات الياء وصال    

• 



 

 ٦٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦٩   فتح الياء     
٧٦       يف املوضعني (ًإبدال اهلمزة الثانية ياء(      
٧٦   تنوينال بدلكرس التاء     

٨٠  
 كحفص. ١:البزي وجهان 

ألف بدل اهلمزة وإبداهلا مكان الياء . ٢
 مع فتح الياء

    

٨٠     فتح الياء    
٨٢  سنيإىل التها نقل حرك وحذف اهلمزة    

٨٧  
 كحفص. ١ :البزي وجهان

ألف بدل اهلمزة وإبداهلا مكان الياء . ٢
 مع فتح الياء

   

٨٧  كالسابق :البزي وجهان   
٩٠  األوىمزة حذف اهل   

٩٠   ووقفاً إثبات الياء وصال: قنبل ً   

٩٦   فتح الياء     
١٠٠    وقفاباهلاء  ً   

١٠٠   
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

  
 … 

١٠٥  ًإبدال اهلمزة ألفا والياء مهزة مكسورة    
١٠٩  بياء وفتح احلاء وألف بعدها   

١٠٩  بدل التاءبالياء    



 

 ٦٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١١٠  

 كحفص. ١:البزي وجهان 
ألف بدل اهلمزة وإبداهلا مكان الياء . ٢

 مع فتح الياء
    

١١٠  تشديد الذال   

١١٠  
ثم لثانية ساكنة وختفيف اجليم نني ابنو

 ياء مدية   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤  بدل الياءبالتاء   
٤    إسكان الكاف  
٥   تسهيل اهلمزة الثانية   • 
٥     الثانيةتسهيل اهلمزة     • 
٧  بالياء وقفا ً 
٩       ووصالًبالياء وقفا ً 

١١  بالياء وقفا ً 
١٧  بدل الياءبالتاء   

٣١     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل  

٣١   
 كحفص. ١:وجهان البزي 

ألف بدل اهلمزة وإبداهلا مكان الياء . ٢
 مع فتح الياء

 

٣٢          ضم الدال         



 

 ٦٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣٣  فتح الصاد  

٣٣  بالياء وقفا ً 

٣٤  بالياء وقفا ً  

٣٥    إسكان الكاف  

٣٧  بالياء وقفا ً  

٤٢    
فتح الكاف وألف بعدها وكرس الفاء 

 خمففة دون ألف بعدها   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١   بالسني بدل الصاد: قـنبل   

٢٢    إسكان الياء    

٢٥    إسكان الكاف   

٢٦     ًن وصالينوتضم ال      

٢٨+٢٧      ًواوا إبدال اهلمزة الثانية      

٢٨     باهلاء وقفا ً    

٣٠  فتح الياء    

٣١  عني والالمفتح ال   
٣٤     باهلاء وقفا ً    

٣٧   فتح الياء      

٤٠  ًبالياء وصال ووقفا: البزي ً    



 

 ٦٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٢  كرس السني   

٤٧  كرس السني   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل   
٢    تشديد الباء    

٨    

 الزايفتح  و مفتوحةتاء: قنبل
  الزايفتح  و مفتوحةتاء: ًابتداءالبزي 
 تشديد التاء مع املد املشبع: ًوصال

    

     

٨       بالضم        

١٥   ختفيف الكاف   
٤٠      كرس الالم      

٤١   بالسني بدل الصاد: قـنبل   

٤٥ +
٤٦       

 كرس العني
 ً وصالالتنوينوضم     

٤٩       فتح الياء فيهام      

٥٤   باهلاء.٢كحفص.١:ًالبزي وقفا وجهان     

٥٤   تشديد النون وكرسها مع املد الالزم     

٦١     

  اهلمزة األوىل حذف :البزي 
 مزة الثانيةتسهيل اهل. ١ :قنبل
  وفيه وجهانًألفاإبداهلا . ٢
 القرص. ع باشباإل. أ

    
σ   

   



 

 ٦٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع     

٦٧      
  اهلمزة األوىل حذف :البزي 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل
 اإلشباعً ألفاإبداهلا . ٢

     
 σ     

     

٨٢    كرس الباء     

٨٧      الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٨٩   فتح الياء      

٩١     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص يةاآل
٢    وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون      

١٢     فتح امليم     

١٢     تنوين كرس     

١٧     تشديد الذال     

٢٠   بدل الياءبالتاء     

٣٦    ضم النون    

٣٧    فتح الدال وألف بعدهاوضم الياء   

٤٣   وفتح احلاء وبعدها ألف ياءالب    

٤٣   سنيإىل التها نقل حرك وحذف اهلمزة    



 

 ٧٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦١      

   اهلمزة األوىلحذف :البزي 
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ : وجهانقنبل

  مع القرصًألفاإبداهلا . ٢

      

    σ 
     

٦٨     كرس الباء     

٧٢     وقفا باهلاء ً     

٧٦  بدل الصادبالسني: قنبل    

٨٠     كرس الباء     

٨٠     كرس الباء     

٨٠   فتح العني     

٨٣    باهلاء وقفا ً   

٩٠    تشديد الذال    

٩٦   بالياء وقفا ً   
٩٨    ونقل حركتها إىل الراءحذف اهلمزة      

١٠١    إسكان النون وختفيف الزاي     

١٠٢    إسكان الدال    

١١٤    باهلاء وقفا ً    

١١٥       ضم النون      

١٢١  بدل الصادبالسني: قنبل    

١٢٧   ياء مديةثم كرس الضاد   



 

 ٧١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٩     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٢٠/٢١      ًضم التنوين وصال       

٢٣   تنوينال لدبفتح الفاء  

٣١     املتصلدمع املألف بعدها فتح الطاء     

٣٥      ضم القاف      

٣٨    فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح   

٤١     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٤٤     بدل التاءبالياء    

٤٥     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٤٦     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٤٧ 
+٤٨ 

  

   
 ًن وصالينوتضم ال

   

   

٤٩ 
  

   
  فيهامتسهيل اهلمزة الثانية

  • 

 • 

٥٦      ًضم الالم وصال      

٦٠     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     



 

 ٧٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٦٢    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة     

٦٨   بدل الياءبالنون   

٦٨     بدل الياءبالنون      

٦٩    بدل الياءبالنون     

٦٩    بدل الياءبالنون      

٦٩     بدل الياءبالنون       

٧٦      األلففتح اخلاء وإسكان الالم وحذف    

٧٨ 
     

  

 إىل الراءتها نقل حرك وحذف اهلمزة
 فيهام

     

  

٨٢    كالسابق     

٨٨    كالسابق     

٨٩    كالسابق     

٩٠      
جليم ضم التاء وفتح الفاء وكرس ا

  مشددة    

٩٢   ن السنياسكإ   

٩٣   فتح القاف وبعدها ألف وفتح الالم   



 

 ٧٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٩٨ 
  

   
 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام

• 

 • 

١٠١   حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني   

١٠٢    

 ة األوىلتسهيل اهلمز: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع. ٢

•      

        … 
   

١٠٦      الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل    

١١٠       ضم الالم      

١١٠      ضم الواو     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١        

 )ًبالسكت وصال(
  بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال     

١٧    تشديد الزاي    
١٨    كرس السني    
١٨     تشديد الالم     
٢٢    فتح الياء    
٢٤   ووقفاً وصال بالياء ً  
٣٣    إسكان الكاف    
٣٤    ضم الثاء وامليم    



 

 ٧٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣٦    مفتوحةميمبعدها ضم اهلاء     
٣٨     ياءفتح ال      
٣٩    ووقفاً بالياء وصال ً   
٤٠     فتح الياء    
٤٠   ووقفاً بالياء وصال ً  
٤٢     ضم الثاء وامليم     
٤٢      فتح الياء     
٤٤   ضم القاف   
٤٧   تاء وفتح الياءبال   

٤٧   ضم الالم   
٥٤     الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٥٥  وفتح الباء كرس القاف  

٥٦     إبدال الواو مهزة     

٥٩    ضم امليم وفتح الالم    

٦٣     كرس اهلاء مع صلتها      

٦٤     ووقفاً بالياء وصال ً    

٦٦    ووقفاً بالياء وصال ً    
٦٧   إسكان الياء   

٧٢   إسكان الياء   

٧٤   ألف بعد الزاي وختفيف الياء   



 

 ٧٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٧٥   إسكان الياء   

٧٧     ختفيف التاء وكرس اخلاء     

٨٥     مهزة وصل وتشديد التاء     
٨٨     بدل تنوين الفتحضم اهلمزة      

٨٩    مهزة وصل وتشديد التاء    

٩٢    مهزة وصل وتشديد التاء    

٩٤   
   

 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام  
  

٩٥    والثانية مكسورةبنونني األوىل مفتوحة    
٩٦    ضم الصاد والدال    

٩٨    مزةاهل حذفتنوين الكاف و   
١٠٢        الثانيةتسهيل اهلمزة   …      
١٠٤   كرس السني   
١٠٦     إبدال الواو مهزة    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢    باهلاء وقفا ً   

٢/٣         
 زاد مهزة مفتوحة بعد األلف مع املد

 ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    …  

٥     فتح الياء    



 

 ٧٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٧         
 د زاد مهزة مفتوحة بعد األلف مع امل

  تسهيلها الثانية أوإبدال :وجهان ثم 
       

 …      
٨     ضم العني     

١٨    فتح الياء   
٢٣   ضم امليم   

٢٣    كرس النون    

٢٤      الثانيةفتح امليم والتاء       

٢٥   فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف   
٣٤   ضم الالم   
٣٦    فتح اهلمزة   
٣٦   بدل الصادبالسني: قنبل   

٤٢    باهلاء وقفا ً   

٤٢  باهلاء.٢كحفص .١:ًالبزي وقفا وجهان    

٤٣    باهلاء وقفا ً   

٤٣    بالسني: قنبل   
٤٤    باهلاء وقفا ً   

٤٥    باهلاء وقفا ً   

٤٥    فتح الياء   
٥١   كرس الالم   
٦٠   ضم الياء وفتح اخلاء  



 

 ٧٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦٦   تسهيل اهلمزة الثانية ∴  

٦٦  ضم امليم   

٦٧    فتح الذال والكاف مشددتني     

٦٨    ضم اجليم     

٦٩     ضم العني     

٧٠    ضم الصاد     

٧٢    ضم اجليم     

٧٣    ضم امليم    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢    حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء    

١٠   
   

  فتح الياء فيهام   
   

١٢   فتح اهلمزة والياء     

١٢  فتح الواو وحذف التنوين  
١٤     فتح الياء    
١٨    إسكان الياء     

٣٠    فتح الياء   
٤١    فتح الياء    



 

 ٧٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٢    فتح الياء   
٥٣   كرس امليم وفتح اهلاء وألف بعدها   
٥٨  كرس السني  
٦١     فتح الياء واحلاء       

٦٣    وإشباع األلف قبلهاتشديد النون     
٦٩    فتح الالم وتشديد القاف    

٦٩     تشديد التاء : ً وصالالبزي     

٧١  
 الثانيةل سهومهزة استفهام  زاد:البزي

 كحفص: قنبل   σ 

٧٧    
  وصل بدل القطعةكرس النون ومهز

  مكسورةمزة هبًاءبتدو   

٨٧      امليمكرس     
٩٣    ًبالياء وصال ووقفا ً    
٩٧    كرس الالم    
١١٢   لف وإسكان الفاءاأل حذف  
١١٣    حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء    
١١٤     ءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الرا     

١٢٥  باهلاء .٢كحفص .١:ًالبزي وقفا وجهان    

١٢٥     فتح الياء    
١٣٣   بالياء بدل التاء     

١٣٥    بدل الصادبالسني: قنبل    



 

 ٧٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

٤     
 وإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصال ثم إدغامهاالالم     

٧   ألفثمبالياء بدل النون وفتح احلاء    

٧    السنيإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

٢٤   إسكان الياء   

٢٥   ألفثمبالياء بدل النون وفتح احلاء    

٣٠    واوال حذف   

٣٤  ضم امليم   

٣٦    إبدال الواو مهزة     

٤١          ضم الدال         

٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية …    

٤٨     مهزة بدل الياء: قنبل     

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية σ 

٦٣    السنيإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

٦٧   التنوينبدلفتح الفاء   

٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية    



 

 ٨٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٨٠     بدل التاءبالياء    

٨٩      
  املتصلزاد مهزة مفتوحة مع املد

  الثانية اهلمزةوتسهيل      …  

٩٦ 
  

   
 ً ألفا فيهامةإبدال اهلمز

  

  

٩٩     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء    

١٠٤    
ًوزاد ألفا وفتح التاء كرس الكاف 
 -عىل اإلفراد - هابعد     

١١٢  
 وإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصال ثم إدغامهاالالم    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

٥       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

 …    

٩    فتح الياء    

١٩   تشديد النون إشباع األلف و    

٢٣     تنوين كرس :   

٢٤   بالسني: قنبل  

٢٥    تنوين ضم    



 

 ٨١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٥    ووقفاً بالياء وصال ً   

٢٦   إسكان الياء   

٢٩    كرس الالم:قنبل    

٣٨    
 ن الدالوإسكافتح الياء والفاء 
 لف األ وحذف   

٣٩   فتح اهلمزة   

٣٩    كرس التاء    

٤٠    ختفيف الدال    

٤٥    
مهزة مكسورة الياء وً األفإبدال اهلمزة 

 مع املد املتصل    

٤٧   بالياء بدل التاء   

٤٨    
مهزة مكسورة الياء وً األفإبدال اهلمزة 

 مع املد املتصل   

٥١     لف بعد العني وتشديد اجليماأل حذف     

٥٤   بالسني: قنبل  

٦٢   بالتاء بدل الياء    

٦٥       

 األوىل اهلمزة حذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان

  املشبعاملد ًإبداهلا ألفا مع. ٢

      
σ     

      

٧١  إسكان النون وختفيف الزاي    



 

 ٨٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٨    اإلفراد عىل ،بعد النون لفاأل حذف       
٢٠    كرس السني   

٢٠   ضم التاء وكرس الباء   

٢٧        

  اهلمزة األوىل حذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان
 ًإبداهلا ألفا مع املد. ٢

      

    σ 

      
٢٧    ه بدل التنوينكرس    

٣٢     ضم النون     
٣٥   ضم امليم    

٣٦     
ً باهلاء وقفا: البزي

 )يف املوضعني (    

٤٤   ًبالتنوين وصال  

٤٤      واو بني اهلمزة والتسهيل اهلمزة الثانية σ    

٥٠   ضم الراء   

٥٢    فتح اهلمزة   

٥٥   كرس السني   

٧٣   بالسني: قنبل  



 

 ٨٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٧٤    بالسني: قنبل    

٨٢       تسهيل اهلمزة الثانية فيهام  • - • 

٨٢     ضم امليم     

٨٥    تشديد الذال    

٩٩       

  اهلمزة األوىل حذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان
 ًإبداهلا ألفا مع القرص. ٢

     

  σ   

     

١٠٠    اء فتح الي    

١١٢   ضم القاف دون ألف وإسكان الالم   

١١٣   السنيإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١       تشديد الراء       

١    تشديد الذال   

٢   فتح اهلمزة   

٦    
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

   

…    



 

 ٨٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦    فتح العني    

٧    باهلاء وقفا ً  

٩    ضم التاء    

١١   كرس السني    

١٥       ًوصال تشديد التاء: البزي       

١٥    كرس السني    

٢١    
 إسكان الطاء: البزي 

 )يف املوضعني(   

٢٧    كرس الباء    

٢٧     كرس الباء     

٢٧    تشديد الذال    

٢٩    كرس الباء    

٣١  كرس اجليم  

٣٣       

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 اكنة مع املد املشبعًإبدال الثانية ياء س. ٢

  •    

…     

     

٣٤     فتح الياء     

٣٥  
وفتح الواو  تاء مفتوحة بدل الياء

 وفتح الدال القاف وتشديد  



 

 ٨٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣٦  كرس الباء  

٣٩   كرس السني   

٤٠   ضم الباء: البزي   

٤٠     تنوين كرس بدل تنوين الضم     

٤٣    الزايختفيفإسكان النون و     

٤٥     
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

…     

٤٦     فتح الياء     

٤٦       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

 …    

٤٦  بالسني: قنبل  

٥٢    مع صلة اهلاء ( كرس القاف(    

٥٤       ًتشديد التاء وصال: البزي       

٥٥       إسكان الباء وختفيف الدال        

٥٧  كرس السني  

٦١     كرس الباء     

٦١    مرات٨(كرس الباء (   

٦١      الباءكرس     



 

 ٨٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٨/٩       وصاللتنويناضم ً      

١٠     ضم الالم     
١٣    شددةياء لينة ساكنة بدل امل    

١٧   تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

١٧      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء      

١٩    بالياء بدل التاء    

٢٥   تشديد الشني   

٢٥     
 وضم بنون ثانية ساكنة وختفيف الزاي

 لالما   

٢٥        بدل الضمةفتح التاء       

٣٠    فتح الياء :البزي    

٣٠     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

٣٢     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها       
٣٨   الفتحةدلب ح فتتنوين    

٤٠       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء وصال ً     

٤١    إبدال الواو مهزة    

٤٤   كرس السني  



 

 ٨٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٨    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء   

٤٨   اء وضم الشنيلببنون بدل ا   

٥٧      

  اهلمزة األوىل حذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان

  املشبعًإبداهلا ألفا مع املد. ٢

    

σ   

    

٥٩    السني  إىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة    

٦٧   كرس التاء   

٦٩   العني تشديدحذف األلف و    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤    إسكان النون الثانية وختفيف الزاي    

٤     مفتوحةًياء الثانية إبدال اهلمزة        

١٢   فتح الياء   

٣٦     اهلاء وصلتها بواوضمو نة ساكمهزةزاد      

٤١  تسهيل اهلمزة الثانية   

٤٥   وتشديد القاف فتح الالم    

٤٥     ًتشديد التاء وصال: البزي    

٤٩   الثانيةمزةوسهل اهلمهزة استفهام زاد   σ  



 

 ٨٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٥٢    زة وصل بدل القطعكرس النون ومه    

٥٦    بعد احلاء دون ألف   

٥٧   كرس العني    

٦٢   إسكان الياء   

٦٩     تسهيل اهلمزة الثانية  …   

١٠٩    إسكان الياء    

١١٨   ءإسكان اليا   

١٢٧    إسكان الياء    

١٣٤   كرس العني   

١٣٥   فتح الياء   

١٣٧   فتح اخلاء وإسكان الالم   

١٤٥    إسكان الياء    

١٤٧    كرس العني    

١٤٩    كرس الباء    

١٤٩    بال ألف بعد الفاء    

١٦٤    إسكان الياء    

١٧٦   وفتح التاء فتح الالم دون مهزة   

١٨٠    إسكان الياء    



 

 ٨٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٨٢      ضم القاف      

١٨٧   إسكان السني   

١٨٧       

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ :قنبل وجهان

 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع. ٢

  ∴     

…      

     

١٨٨    فتح الياء    

٢٢١     ًتشديد التاء وصال: البزي     

٢٢١+ 
٢٢٢     ًتشديد التاء وصال: البزي        

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١     الراء إىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     
٦    الراءإىل اهتنقل حركو اهلمزة حذف     
٧    فتح الياء   

٧     تنوينال وحذفكرس الباء    

١٩     فتح الياء: البزي    

٢١     
نون وزيادة نون املشددة التح ف

 بعدهامكسورة     

٢٢    ضم الكاف    



 

 ٩٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٢    
 فتح اهلمزة: البزي 

 إسكان اهلمزة: قنبل 
  

  

٢٥   بالياء بدل التاء   

٢٥    بالياء بدل التاء    

٢٨    بكرس اهلاء مع الصلة    

٢٩       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

      

 …      

٣٢         مفتوحة ًواوا إبدال اهلمزة الثانية         

٣٥  باهلاء.٢ كحفص.١:ًالبزي وقفا وجهان    

٣٦    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٣٦   ًياء وقفا ووصالال حذف ً   

٣٨       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا        

٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٤٤     بدل األلف هبمزة ساكنة: قنبل    

٤٥      ضم النون     

٤٦   باهلاء.٢كحفص .١: وجهانًالبزي وقفا     

٤٩   وفتح الالم ضم امليم   

٥١    كرس اهلمزة    



 

 ٩١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٥٢   كرس الباء    

٥٥   تسهيل اهلمزة الثانية    

٥٩  بدل الياءبالتاء   

٦٠    الثانيةتسهيل اهلمزة   • 

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٦٢    تشديد الذال    
٦٣    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء   

٦٣   بنون وضم الشني   

٦٣    ل اهلمزة الثانيةتسهي  • 

٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٦٦     
وختفيف  ن الالم ، ومهزة قطعاسكإ

 وحذف األلف الدال ساكنة     

٦٧    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٧     تسهيل اهلمزة الثانية    

٧٠     ًالضاد ثم ياء مديةكرس    

٧٦     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

٨٠ 
   

   

  وفتح امليم بياء مفتوحة
 ضم امليم

   

   



 

 ٩٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٨٠      ًوصال تسهيل اهلمزة الثانية …    

٨٢   كرس اهلمزة   

٨٧   
وضم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

 التاء ثم واو مدية   

٨٨    كرس السني    

٨٨   بالياء بدل التاء   

٨٩   تنوينال لد بكرس العني    

٨٩    كرس امليم    

٩٢     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٩٣    بالياء بدل التاء    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٥    تسهيل اهلمزة الثانية   

٩ 
   

  
 )يف املوضعني( ً باهلاء وقفا

   

  

٢٢     فتح الياء    

٢٦    ًوقفا باهلاء    

٢٧   ٦ أو ٤ أو ٢ومتد الياء  تشديد النون   



 

 ٩٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٩ 
  

   
 فتح الياء فيهام

  
   

٢٩   كرس اجليم   

٣٠    فتح الياء   

٣٢    فتح اهلاء     

٣٢   وإشباع مد األلف تشديد النون     

٣٤    إسكان الياء   

٣٤    إسكان القاف     

٣٤    فتح الياء   

٣٧   الواوحذف    

٣٧     فتح الياء    

٣٨    الياء فتح      

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   
٤٨    وكرس احلاء  وألف بعدهافتح السني   

٧١      إبدال الياء مهزة: قنبل    

٧٨   فتح الياء: قنبل  

٨٢   وكرس السني ضم اخلاء   

٨٥     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     
٨٥   فتح الياء    



 

 ٩٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠    مع املد املتصلوبعدها ألف  فتح الشني    
٢٥   ضم التاء   

٢٩   تسهيل اهلمزة الثانية    

٣٣    إسكان النون وختفيف اجليم  

٣٨    فتح بدل الفتحةتنوين   
٤١   كرس الباء   

٤٢   الياءبالتاء بدل    

٥٠   وقفا باهلاء،دون ألف بعد الياء  ً -  

٥٥   بالنون بدل الياء   

٦٠    
مهزة مكسورة الياء وً األفإبدال اهلمزة 

 مع املد املتصل   

٦٦       إسكان الالم       

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    ضم التاء    

١٩ 
    

    
 )يف املوضعني( إسكان الياء 

    

    



 

 ٩٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٢     فتح الالم     

٢٤    الزايوختفيف  إسكان النون    

٣٠     وقفاباهلاء ً   

٣٩      دون ألف بعد اهلمزة     

٤١     بالنون: قنبل    

٤٨   دون ألف بعد الياء املدية  

٤٩    الزاي وختفيف إسكان النون    

٥٠   
 حذف األلف بعد اهلمزة والثاء 

 - عىل اإلفراد–  

٥٠   باهلاء وقفا ً  

٥٢ 
   

  

 بياء مفتوحة وفتح امليم
 ضم امليم

   

  

٥٢      ًوصال تسهيل اهلمزة الثانية …    

٥٤ 
  

   
 ضم الضاد يف اجلميع

  

   

٥٧   بدل الياءبالتاء    

٥٨     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     



 

 ٩٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦    فتح الياء    
٦      ضم الذال      
٦    إبدال الواو مهزة    

١٢       ضم النون     
١٣     إسكان الياء    

١٤      ضم النون     
١٦    كرس الياء    

١٧     إسكان الياء : قنبل    

٢٠     
ًإسكان العني وإبدال اهلاء تاء مربوطة 

 منونة بالفتح    

٣٠   بالتاء بدل الياء   

٣١    باهلاء وقفا ً   

٣٤    الزاي إسكان النون وختفيف    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

٥        
 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 

 تسهيل الثانية. ١ :قنبل وجهان
 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع القرص. ٢

   •    

 …      

      
٧    إسكان الالم    



 

 ٩٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٠       تسهيل اهلمزة الثانية فيهام  ∴  ∴ 

٢٤    نيةتسهيل اهلمزة الثا   

٢٧        تسهيل اهلمزة الثانية  …      

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

٤    

 بحذف الياء: قنبل 
بحذف الياء . ١وجهان : البزي 

 وتسهيل اهلمزة مع املد أو القرص
ساكنة  ًاءحذف الياء وإبدال اهلمزة ي. ٢

  انظر األصولاملد الالزم الكلمي املخففمع 

   

H    

   

٤    
 مفتوحة واهلاء الظاء وتشديد فتح التاء

 دون ألف   

١٣   فتح امليم االوىل   

١٣    كرس الباء    

١٤     َأل حذف األلف َ   
٢٠   كرس السني   
٢١   كرس اهلمزة   

٢٤    

  اهلمزة األوىلحذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان

  املشبعاملد ًإبداهلا ألفا مع. ٢

    

σ   

   



 

 ٩٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣٠   فتح الياء   

٣٠   
 تشديدو بنون دون ألف بعد الضاد

 العني   

٣٠    فتح الباء    

٣٢      

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع القرص . ٢
 أو املد املشبع

  •  

…      

    

٣٣    كرس القاف    

٣٣   كرس الباء   

٣٣      
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

 األلف    

٣٤   كرس الباء   

٣٦  بدل الياءبالتاء   

٤٠    كرس التاء    

٥١   بدال الياء مهزة مضمومةإ   

٥٢      تشديد التاء  :ً وصالالبزي       

٥٣  كرس الباء  

٥٣    سني الإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

٥٥     
 

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع. ٢

 •   
…     

     



 

 ٩٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٥٥      ًياء مفتوحة الثانية إبدال اهلمزة      

٦٨   بالثاء بدل الباء  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٥     تشديد اجليم  ولف األ حذف     
٦   بالسني: قنبل  
٩   إسكان السني   

٩       

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 يةتسهيل الثان. ١ :قنبل وجهان

 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع. ٢

  •   

…      

     

١٣    ًبالياء وقفا ووصال ً    

١٥    
 فتح اهلمزة: البزي 

 إسكان اهلمزة: قنبل 
  

  

١٥   وكرس الكاف وألف بعدها فتح السني     

١٦    إسكان الكاف    

١٧   
بالياء بدل النون وفتح الزاي وبعدها 

 ألف بدل الياء   

١٧    ضم الراء    



 

 ١٠٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٩   تشديد العنيولف األ حذف   

٢٠   ختفيف الدال   

٢٢   الم ضم ال   

٣١     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

٣٨     اجليم تشديدحذف األلف و      

٤٠     بالنون بدل الياء     

٤٠   بالنون بدل الياء   

٤٠        

 مزة األوىلتسهيل اهل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 ًإبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع.٢

    •   

   …     

        

٤٧    إسكان الياء    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

١     
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

…     

٣    باهلاء وقفا ً   

٩     لفاأل حذف و)مدية( الياء أسكن   

٩    إسكان الياء    



 

 ١٠١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٥        
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

       

 …      

٢٨       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 يلها بني اهلمزة والياءتسه. ٢.مكسورة

       

…        

٣٣     تنوين كرس :   

٤٠   باهلاء وقفا ً   

٤٣    
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

   

…    

٤٣   باهلاء وقفا ً  

٤٣    يف املوضعني( ًباهلاء وقفا(   

٤٥      

 . اهلمزة األوىل حذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان
 لقرصًإبداهلا ألفا مع ا. ٢

       

  σ    

      

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢      الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

٤   بالسني: قنبل  

٥   ضم الالم   



 

 ١٠٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٩    يف املوضعني(ضم السني(    

١٠     تسهيل اهلمزة الثانية    σ 

١٩  تسهيل اهلمزة الثانية   

٢٣   تسهيل اهلمزة الثانية σ 

٢٥     فتح الياء   

٣٢    امليم ختفيف    

٣٤    كرس العني    

٣٩      ضم الراء     

٤٩   فتح اخلاء   

٥٢         ًف وصالعىل األل ال سكت       

٥٥    إسكان الغني    

٦١         ضم النون       

٦١   بالسني: قنبل  

٦٢ ] ضم اجليم والباءوختفيف الالم   

٦٦    بالسني: قنبل    

٦٨   
 األوىل وإسكان النون الثانيةفتح النون 

 وضم الكاف خمففة  

٦٩     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    



 

 ١٠٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦    تنوين  ل الدبكرس التاء   
٨    فيف امليمإسكان السني وخت    

١٦ 
  
   

 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام
• 
 • 

١٦    ضم امليم    

٢٣   بالسني: قنبل  
٢٥      ًتشديد التاء وصال مع املد املشبع: البزي     

٣٦    تسهيل اهلمزة الثانية    

٤٠      كرس الالم      
٥٢    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٥٣ 
  
   

 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام
• 
 • 

٥٣    ضم امليم    

٧٤      كرس الالم      
٨٦    زة الثانيةتسهيل اهلم    

١٠٢    كرس الياء    

١٠٢   فتح الياء   

١٠٢   فتح الياء   



 

 ١٠٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٠٢    باهلاء وقفا ً   

١١٨    بالسني: قنبل    

١٢٦ 
  

  

  

 ضم اهلاء
 ضم الباء
 ضم الباء

  

   

  

١٢٨      كرس الالم      
١٥٥    تشديد الذال    
١٦٠      كرس الالم      
١٦٩      كرس الالم      

 
 ثريقراءة ابن ك البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١      الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

٨    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

١٣   وحذف اهلمزة وفتح التاء  فتح الالم   

١٥    

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 ً الثانية ياء ساكنة مع املد املشبعإبدال. ٢

 •  

…    

   

٢٢    بالسني: قنبل    



 

 ١٠٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٣    إسكان الياء    
٣٢    فتح الياء   

٣٣    

إبدال الواو مهزة .١: قنبل وجهان
 .ساكنة وهو املقدم

 ةاو مهزة مضمومإبدال الو. ٢
 )مد بدل(وبعدها واو مدية 

   

   

٤١/٤٢     ًن وصالينوتضم ال     

٤٥      فتح العني وإسكان الباء وحذف األلف     
٥٣  بدل التاء بالياء  

٥٧    ختفيف السني    

٦٩   إسكان الياء   

٨٣      كرس الالم      

٨٤   فتح القاف   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٧    ًبصلة هاء الضمري وصال     

٨    فتح الياء    

٩   ختفيف امليم   

١٣    فتح الياء   



 

 ١٠٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٣  بالياء وقفا ً 

٢٧     الراء إىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٢٨     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٢٩    وكرس الالم ألف بعد السني     

٣٦  بالياء وقفا ً 

٦٤     فتح الياء     

٧١    تشديد التاء    

٧٣     تشديد التاء     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦    باهلاء وقفا ً   
١٣    الزاي وختفيف إسكان النون    
١٥   ًبالياء وصال ووقفا ً    

٢١  بالياء وقفا ً  

٢٦      فتح الياء    

٢٦    فتح الياء   

٢٦     فتح الواو دون مهزة قبلها   

٢٦    واهلاءفتح الياء     



 

 ١٠٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٦    ضم الدال    

٣٠    فتح الياء   

٣٢    فتح الياء   

٣٢   ًوصال ووقفا بالياء ً   

٣٣  بالياء وقفا ً 

٣٦      فتح الياء    

٣٧    ضم العني    

٣٧   فتح الصاد   

٣٨    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٤٠   وفتح اخلاء ضم الياء   

٤١     فتح الياء     

٤٦    فعل أمر (  مهزة وصل وضم اخلاء(    

٥٢   بالتاء بدل الياء   

٥٨    بالياء بدل التاء    

٦٠      فتح الياء    

٦٠    ضم الياء وفتح اخلاء    

٦٧   كرس الشني   



 

 ١٠٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٧٨     

 . اهلمزة األوىل حذف :البزي
 يةتسهيل اهلمزة الثان. ١ :قنبل وجهان

  املشبعًإبداهلا ألفا مع املد. ٢

     

  σ 

    

٨٥   باهلاء وقفا ً  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٩   تسهيل اهلمزة الثانية    

١٦    إسكان احلاء    

٢١  باهلاء. ٢كحفص . ١: ًالبزي وقفا وجهان    

٢٦       الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       

٢٨       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا      

٢٩     لراءإسكان ا     

٢٩   
 )  ٦أو ٤أو ٢(  ثالثة أوجه يف مد الياء

 مع تشديد النون   

٤٤     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٤٧     ًلف ، ووقفا باهلاءاألحذف    

٤٧     فتح الياء    



 

 ١٠٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣  فتح احلاء وألف بعدها  

٧     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٢٣   
فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني 

 وختفيفها  

٢٥   بالياء بدل التاء    

٢٧    الزاي ختفيفإسكان النون و     

٢٧      
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

 …    

٢٨    الزاي ختفيفإسكان النون و     

٣٢   ًبالياء وصال ووقفا ً   

٤٩      
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

  …   

٥١       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

    … 

٥٢   بالسني: قنبل  

٥٣   بالسني: قنبل  



 

 ١١٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

١٠   وألف بعدهاكرس امليم وفتح اهلاء    

١٨   
 وختفيف  خمفاةفتح الياء وإسكان النون
 الشني   

١٩    
لف األ وحذفبنون ساكنة بدل الباء 

  وفتح الدال

٢٤   
وإسكان ضم القاف وحذف األلف 

 الالم   

٣١     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٣٢ 
  

   
 فيهامًباهلاء وقفا   

٣٣    كرس الباء    

٣٣   فتح السني وإسكان القاف   

٣٤     كرس الباء     

٣٥    ختفيف امليم    

٣٧     كرس السني     

٣٨      عىل التثنية -ًزاد ألفا بعد اهلمزة -      



 

 ١١١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤٣   بالسني: قنبل  

٤٥     سني الإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

٥١     فتح الياء : البزي    

٥٣    ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     

٥٨    سهيل اهلمزة الثانيةت   σ 

٦١   بالسني: قنبل  

٦٤   بالسني: قنبل  

٧١    
ًووصال حتذف ، حذف اهلاء من آخره

 ا اللتقاء الساكننيًالياء أيض   

٨٠    كرس السني    

٨٤        

 تسهيل اهلمزة األوىل: زي الب
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 القرصًإبدال الثانية ياء ساكنة مع . ٢

   •    

 …     

      

٨٥    بالياء بدل التاء    

٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٧  ضم الباء  



 

 ١١٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٩    فتح الياء   
٢٣   مهزة وصل بدل مهزة القطع    

٢٥    كرس العني    

٤٣    ًوقفا باهلاء    

٤٧     التاء ضم      
٥٢    كرس العني    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٩      إبدال الواو مهزة      

٢١   تنوين ضم   

٢٣    تشديد الذال    

٣٥     إبدال الواو مهزة     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٢     بالتاء: البزي     

١٥     
مزة وضم احلاء وإسكان حذف اهل

 السني دون ألف بعدها  

١٥      يف املوضعني( فتح الكاف(     



 

 ١١٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٥     فتح الياء : البزي    

١٦      بالياء املضمومة بدل النون املفتوحة      

١٦    ضم النون    

١٦       ًإبدال النون ياء مضمومة       

١٧  فتح الفاء  

١٧      فتح الياء     

٢٠      سهل الثانيةو استفهامة مهززاد    σ 

٢١    فتح الياء   

٢٣      فتح الياء : البزي     

٢٥   تاء مفتوحة بدل الياء   

٢٥    فتح النون      

٢٩     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٣٢         

 تسهيل اهلمزة األوىل: البزي 
 تسهيل الثانية. ١ : وجهانقنبل

 القرصًإبدال الثانية واوا ساكنة مع . ٢

    •    

   σ       

        

  
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤    بينهام والتاء وألف فتح القاف    



 

 ١١٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٣   
إبدال  مع املد املتصل وًاألفإبدال اهلمزة 

 مهزة مكسورة الياء   

١٥  حذف األلف   

١٨       

   اهلمزة األوىلحذف :البزي
 اهلمزة الثانيةتسهيل . ١ :قنبل وجهان

 اإلشباعًإبداهلا ألفا مع . ٢

      

  σ   

     

٢٤     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٢٦     مزة  اهلفتح     

٣٨     حذف األلف: قنبل     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢    بالسني بدل الصاد: قنبل   

٦      ضم السني وواو مدية  

٩     بالياء بدل التاء     

٩ 
     

    

   

 بالياء بدل التاء فيهن
      

     

     

١٠    كرس اهلاء    



 

 ١١٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٠     بالنون بدل الياء     

٢٠    بالسني بدل الصاد: قنبل   

٢٩    فتح الطاء    

٢٩  
 مهزة ساكنة، مقدم. ١ :جهانو قنبل
 مهزة مضمومة وبعدها واو مدية. ٢

  

 

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٩        تسهيل اهلمزة الثانية  …    

١١      
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  لفاأل     

١٢    
 عاشبوإ تشديد التاء  :ً وصالالبزي

  األلف    

١٣       تشديد التاء: البزي      

١٨    بالياء بدل التاء    

 
 بن كثريقراءة ا البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٣   تسهيل اهلمزة الثانية • 



 

 ١١٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣    ضم امليم    

٣٢  بالياء بدل التاء  

٣٤+٣٣     وصالنينوتضم ال ً      

٤٠    كرس اهلمزة     

٤١   
 بالياء. ١:ًوقفا وجهان

 بدوهنا كحفص. ٢  

٤١     ووقفاً وصال بالياء ً    

٤٤   تشديد فتحة الشني   

٤٥      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٥    كرس العني    

٤٩    تشديد الذال   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢١     كرس الالم       

٢٣    ًوصال دون تنوين الواوفتح   



 

 ١١٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٣   ًفتح امليم وصال بال تنوين   

٢٩      ًاقفوباهلاء      

٣٧      
 بالصاد: البزي
 بالسني: قنبل 

      
     

٤٥   فتح الياء   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠   

 املدمع بعد األلف مفتوحة مهزة 
  املتصل   

٢٢  إبدال الياء مهزة ساكنة   

٤٧    مع املد املتصلوبعدها ألف  فتح الشني    

٥١    فتح بدل الفتحةتنوين   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦   ًبالياء وصال ووقفا: البزي ً   
٦   إسكان الكاف   

٨  ًبالياء وصال ووقفا ً   
١٢    كرس العني    

١٧     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     
٢٢     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     



 

 ١١٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٥     تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٣٢     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٤٠     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٤١     

  اهلمزة األوىل حذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان

 ملداو  القرصًإبداهلا ألفا مع. ٢

   

σ   

   

 
 ابن كثريقراءة  البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٣٥    كرس الشني    

٣٥    تنوين كرس    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٩   فتح الزاي   

٤٧ 
  

   
 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام

  

 • 

٤٧    ضم امليم    

٥٥   فتح الشني   



 

 ١١٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٥٩   تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٦٠     ختفيف الدال     

٦٢    مع املد املتصلوبعدها ألف  فتح الشني    

٦٢    تشديد الذال   

٦٤   تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٦٩   تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧٧     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة    

٨٩    باهلاء وقفا ً  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٩    وختفيف الزاي إسكان النون    

١١     
 لف بعد الضاد وتشديداأل حذف

 العني وضم الفاء     

١٤      

 ألوىل  اهلمزة احذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان
 ًإبداهلا ألفا مع املد. ٢

     

  σ 

    
١٦    تشديد الزاي    



 

 ١٢٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٨ 
    

      
 ختفيف الصاد

    

      
١٨   حذف األلف وتشديد العني   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

٢    
وتشديد الظاء دون ألف  فتح الياء

 وفتح اهلاء مشددة    

٢    

 بحذف الياء: قنبل 
بحذف الياء . ١وجهان : البزي 

 وتسهيل اهلمزة مع املد أو القرص
مع  ًبحذف الياء وإبدال اهلمزة ياء. ٢

 املد الالزم الكلمي املخفف

   

H    

   

٣    
وتشديد الظاء دون ألف  فتح الياء

 وفتح اهلاء مشددة    

٨     باهلاء وقفا ً    
٩     باهلاء وقفا ً    
١١      لفاأل وحذفإسكان اجليم     
١١      كسورة يبدأ هبمزة م-كرس الشني فيها-      

١٣    تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

١٨   كرس السني   



 

 ١٢١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢    كرس الباء    

١٤    وألف بعدها الدالكرس اجليم وفتح   

١٤   كرس السني    

١٦    فتح الياء   

٢١     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ادضم الياء وفتح الص   
٤   كرس اهلمزة   
٤        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا         
٦   كرس اهلمزة   
٩       تشديد التاء :ً وصالالبزي      
١٠    سني الإىلل حركتها حذف اهلمزة ونق    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢  باهلاء. ٢كحفص . ١:ًالبزي وقفا وجهان    



 

 ١٢٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٦   فتح الياء   

١٤  
 حة فتبدل الفتح تنوين 

 )هللا (  اجلاللة بالالم وجر كلمة لفظ
   

 
 اال خـالف فيهـ

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤    إسكان الشني: قنبل   

٤    كرس السني    

١١        

 .وىل  اهلمزة األحذف :البزي
 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان
 ًإبداهلا ألفا مع القرص. ٢

     

    σ  

      

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٧  لف وتشديد العنياأل حذف   



 

 ١٢٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

)( 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص يةاآل
١   كرس الباء   
١    فتح الياء    
٣     ضم بدل الضمةتنوين    
٣     فتح الراء وضم اهلاء    

٤     
 )يف املوضعني(

 بحذف الياء: قنبل 
بحذف الياء . ١جهان و: البزي 

 وتسهيل اهلمزة مع املد أو القرص
 ًبحذف الياء وإبدال اهلمزة ياء. ٢

 مع املد الالزم الكلمي املخففساكنة 

    

    
H    

٨    
 مهزة مكسورةالياء وً األفإبدال اهلمزة 

 مع املد املتصل   

١١       فتح الياء       

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١  باهلاء. ٢كحفص . ١:ًالبزي وقفا وجهان    

٤     تشديد الظاء      

٤     فتح اجليم     



 

 ١٢٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٠ 
    

    
 فيهامً باهلاء وقفا

    

    

١١     باهلاء وقفا ً    

١٢    وقفا باهلاء ً   

١٢     وألف بعدها اءتوفتح ال كرس الكاف      

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٨        ًتشديد التاء وصال: البزي       

١٦ 
   

      

 تسهيل اهلمزة الثانية : البزي
ًإبدال اهلمزة األوىل واوا :ًقنبل وصال

 وتسهيل اهلمزة الثانية
  اهلمزة الثانيةتسهيل: ًإبتداء

  σ 
    σ  

١٦        ًإبدال الثانية ياء مفتوحة      
١٧        مفتوحة ًإبدال الثانية ياء      
٢٢    بالسني: قنبل  

 
 قراءة ابن كثري ـانالبيــــــــ رواية حفص اآلية
٢٢       ضم النون     
٣٨      وصال مع املد تشديد التاء :البزي ً   



 

 ١٢٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

)( 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤١    بالياء بدل التاء    

٤٢     بالياء وتشديد الذال    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٦  تنوين ضم    

٣٢  لف بعد النوناأل حذف   

٣٣   باإلفراد -حذف األلف الثانية-      

٤٣  وإسكان الصاد فتح النون    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ضم النون   

٦   فتح الياء  

٩   فتح الياء  

٢١  ضم الواو الثانية وإسكان الالم   



 

 ١٢٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٨   إسكان الياء  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٣     كرس اهلمزة      

٤    كرس اهلمزة      

٥     كرس اهلمز      

٦     كرس اهلمزة      

٧    اهلمزةكرس      

٨     
َّوإنا( ةمهزكرس  ِ  ) ١٤(حتى آية  )َ

 ) مرات ٧تكررت (      

١٧   بدل الياءبالنون     

٢٠   وفتح الالم وبعدها ألف فتح القاف   

٢٥     فتح الياء    

 
 قراءة ابن كثري ـانالبيــــــــ رواية حفص اآلية
٣    ضم الواو   



 

 ١٢٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٤   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

٢٠   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٥  كرس الراء      

٣٣   
ًفتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف 

 مهزة أدبر ثم فتح الدال     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

١   

 حذف األلف: قنبل
حذف األلف، وهو . ١وجهان : البزي

 كحفص. ٢املقدم  
 وىل فقطيف اآلية األ

  

٣  كرس السني  
١٧   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

١٨   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

٢٠  بالياء بدل التاء  

٢١  بالياء بدل التاء  

٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء    



 

 ١٢٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣٦  كرس السني  

٣٧  بالتاء بدل الياء     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤  وقفابحذف األلف : ل قنب ً  

١٥   
 ًوصال بتنوين الفتح مع اإلخفاء

 ًووقفا باأللف
 

  
٢١  تنوين كرس بدل تنوين الضم    

٢٣   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

٣٠  بالياء بدل التاء  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦  ضم الذال     

٣٣   عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد الالم -     

٤١  كرس العني     

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١  باهلاء. ٢كحفص.١:ًالبزي وقفا وجهان ،   



 

 ١٢٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

١٩  تشديد التاء  

٢٥      ختفيف السني     

٣٧    الباءضم   

٣٧  ضم النون  

 
 قراءة ابن كثري انالبيـــــــــ رواية حفص اآلية
١٠  تسهيل اهلمزة الثانية • 

١١  تسهيل اهلمزة الثانية • 

١٦   دون تنوين فتح الواوثم ألف  

١٨   تشديد الزاي   

٢٧  تسهيل اهلمزة الثانية σ
٤٣  باهلاء. ٢كحفص.١:هانًالبزي وقفا وج  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ضم العني    
٦   تشديد الصاد   

١٠     
 ًمشبعا صلة اهلاء بواو ومدها: البزي 

 ًوتشديد التاء وصال   



 

 ١٣٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٢٢     
 . اهلمزة األوىل حذف :البزي

 تسهيل اهلمزة الثانية. ١ :قنبل وجهان
 ًإبداهلا ألفا مع املد. ٢

 
 σ  
    

٢٥    كرس اهلمزة    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٦   ختفيف اجليم   

١٠  تشديد الشني  

١٢  ختفيف العني    

٢٤  بالظاء بدل الضاد)   ( Ò  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٧   تشديد الدال   

١٩  ضم امليم  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

١٤     

 ًالسكت وصال
 مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء    



 

 ١٣١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٣١  ًزاد ألفا بعد الفاء    

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان صرواية حف اآلية
١٢  ضم الياء وفتح الصاد وتشديد الالم  

١٩   فتح الباء   

٢١   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

 
 ءة ابن كثريقرا البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٢١   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ختفيف امليم  

٥  باهلاء.٢كحفص .١:ًالبزي وقفا وجهان   

 
 ال خــالف فيهـا



 

 ١٣٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١١  مضمومة بدل التاء املفتوحةياء   

١١  تنوين ضم  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ًبالياء وقفا ووصال ً  

٩  

ًبالياء وصال ووقفا: البزي ً 
 ًوصال إثبات الياء: قنبل 

 احلذف. ٢باإلثبات مقدم . ١:ًوقفا
 

١٥  فتح الياء  

١٥    ًبالياء وصال ووقفا: البزي ً    

١٦  فتح الياء  

١٦   ووقفاًلياء وصالبا: البزي ً   
١٨    لفاأل وحذفضم احلاء  

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٥  كرس السني  



 

 ١٣٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

٧  كرس السني  

١٣   فتح الكاف   

١٣  فتح تنوين   

١٤   
بعد العني  لفاأل حذفو فتح اهلمزة

  وفتح امليم

٢٠    ًإبدال اهلمزة واوا  

  
  ال خالف فيها

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
١٤      ًوصال تشديد التاء: البزي      

  
  ال خالف فيها

   
  ال خالف فيها

  
  ال خالف فيها



 

 ١٣٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية

٧  
ألف هبمزة دون .١:قنبل وجهان

  كحفص.٢

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
٣/٤      تشديد التاء : ً وصالالبزي      

  
  ال خالف فيها

  
  ال خالف فيها

  
  ال خالف فيها

  
 اال خالف فيه



 

 ١٣٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  
 ال خالف فيها

  
  ال خالف فيها

 
 قراءة ابن كثري البيـــــــــان رواية حفص اآلية
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  . حركات٤ التوسط : الشاطبية:املد املتصل
 . حركات٣فويق القرص : التيسري

                                          
ًوأطوهلم مدا يف الرضبني مجيعا ورش ومحزة ودوهنام عاصم ودونه ابـن  :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )١( ً

فجعلهـا .عامر والكسائي ودوهنام أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون مـن طريـق أيب نـشيط اهــ
 ٦املتـصل يمـد عنـد ورش ومحـزه :  ٤١اء ص يف الرسالة الغرشيخنا النحاس قال .أربع مراتب 

مـرو وقـالون  ع حركـات، وأيب٤ حركات ، الكسائي و ابن عامر وخلـف٥حركات ، وعاصم 
 . حركات ٣ جعفر وابن كثري ويعقوب وأيب

انظـر النـرش البـن . حركـات٤قرأت البـن كثـري بتوسـط املتـصل : قال الدين يف كتابه املفردات
 . ٢٤٨ص١اجلزري ج

  : الكلامت التالية عن ابن كثريوقد اختلف يف
 : اهلمزتان من كلمتني إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة.١

 .  التسهيل. ٢اإلبدال،وهو املقدم .١:  يف الشاطبية وجهان
عىل حركة ما قبلها وجتعـل بـني اهلمـزة ًوجهان تبدل واوا مكسورة : ٣٤قال الدين يف التيسري ص
 .ول مذهب القراء وهو آثر والثاين مذهب النحويني وهو أقيسوالياء عىل حركتها، واأل

ًذهب بعضهم إىل أهنا تبدل واوا خالصة مكـسورة وهـذا :٣٠١ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج
وبـذلك قـرأت عـىل أكثـر شـيوخي الفـاريس : ًمذهب مجهور القراء قديام، قال الداين يف جامعه
 جتعل بني بني أي بني اهلمزة واليـاء وهـو مـذهب واخلاقاين وابن غلبون، وذهب بعضهم إىل أهنا

ًأئمة النحو كاخلليل وسيبويه ومذهب مجهور القراء حديثاوبه قراء الدين عىل شـيخه فـارس بـن 
 .أمحد وأخربين عبد الباقي أنه قرأ كذلك عىل شيوخه

 ًنأخذ بإلبـدال للبـزي وبالتـسهيل لقنبـل وجهـا:٤٩النحاس يف الرسالة الغراء ص  شيخناقال 
 .ًمقدماحسب سند الداين عنهم

 . املفتوحتان أو املضمومتان أو املكسورتان: اهلمزتان من كلمتني املتفقتان يف احلركة.٢
= 

 ١٣٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

                                          
 .أو إبداهلا حرف مد . ٢. تسهيل الثانية. ١: وجهان: قنبل يف الشاطبية =

وإذا اتفقتـا إذا اتفقتا بالكـرس قنبـل جيعـل الثانيـة كاليـاء الـساكنة، :٣٣قال الدين يف التيسري ص
 .بالفتح فيجعل الثانية كاملدة، وإذا اتفقتا بالضم فيجعل الثانية كالواو الساكنة

أي يسهل اهلمزة الثانية بجعلها بني اهلمـزة وحركـة احلـرف  : ٣٦٣قال املالقي يف الدر النثري ص 
ملـضمومة الذي منه حركتها فتكون املكسورة بني اهلمزة والياء واملفتوحة بني اهلمـزة واأللـف وا

 .بني اهلمزة والواو
روى اجلمهور عن قنبل تسهيل الثانية وهو الذي مل يـذكر :٣٠١ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

 .يف التيسري غريه
األوىل يف األداء تسهيل الثانيـة وبـه نأخـذ، وأمـا :٤٩ النحاس يف الرسالة الغراء ص  شيخناقال

 .وجه اإلبدال فهو من الزيادات عىل التيسري
٣.﴿    ﴾]فيها الـروم فقـط إذ مل :٣٨ّالرسالة الغراء صالنحاس يف  شيخناقال  :]١١:يوسف

وهو الذي أختاره وبـه أقـول، ،وانظـر : ١٢٧ص  يذكر يف التيسري غريه ، وقال الداين يف التيسري
وأمجعـو عـىل : ٢٣٨ ص١ج ،وقـال ابـن اجلـزري يف النـرش٦٥٠رشحه الدر النثري للاملقي ص 

ًفوا يف اللفظ فبعضهم جيعلها روما وبعـضهم جيعلهـا إشـامما وهـو اختيـاري ألنـه إدغامه واختل ً
 .  أقرب إىل حقيقة اإلدغام وأرصح يف اتباع الرسم  

﴿باب  .٤      ﴾ :قدم الداين التـسهيل، :٤٨ّالرسالة الغراء ص النحاس يف شيخنا قال
وامجعـوا عـىل تليـني مهـزة :٢٩٣ص ١ج وقال ابن اجلـزري يف النـرش ،١٢٢وانظر التيسري ص 

ًالوصل وعدم حذفها واختلفوا يف كيفية ذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هذا قول 
 . والوجهان جيدان: أكثر النحويني، وقال آخرون تسهل بني بني ، وقال الداين يف اجلامع

٥. ﴿   ﴾]وذهب سائر أهل األداء إىل : ...٧٧ ص٢قال ابن اجلزري يف النرش  ج، ]٦٣:الشعراء
التفخيم وهو الذي يظهر من نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف جامع البيان والوجهان 
صحيحان إال أن النصوص متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع، وذكر الـداين يف 

من أجل حرف االستعالء ثم قال واملأخوذ ) فرق(الناس من يفخم راء غري التيسري واجلامع أن من 
 .به الرتقيق ألن حرف االستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس

٦. ﴿    ﴾  ] ٢٧: القصص[ ﴿     ﴾ ] ٢٩:فصلت[ 

  )  .٦أو ٤أو ٢( ثالثة أوجه يف مد الياء  : الشاطبية 
  .بتشديد النون ومتكني الياء قبلها: ٩٥قال الدين يف التيسري ص

= 

 ١٣٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

                                          
ونص يف املفردات عىل اإلشباع فيها وهو املقـدم يف األداء إال :٤٤قال النحاس يف الرسالة ص =

 .أن عبارة التمكني تفيد التوسط
﴿ وقف البزي عىل الكلامت اخلمس االستفهامية وهي .٧ و  و  و  و   ﴾. 

 .هباء السكت . ٢كان امليم، وهو املقدم إس. ١: يف الشاطبية بوجهني
ًوجه واحد إسـكان املـيم وقفا،وتبعـه يف التيسري : ٧٧ النحاس يف الرسالة الغراء ص شيخنا قال

 .٩٣عىل ذلك عبد الرمحن جربيل يف تعطري األثري ص 
وتفرد البزي بزيادة :فصل: ٦٠٢، واملالقي يف رشحه الدر النثريص ٦١قال الداين يف التيسري ص 

وقطـع الـداين يف :١٠١ ص٢هاء السكت عند الوقف عىل مـا، وقـال ابـن اجلـزري يف النـرش ج
التيسري بالوقف باهلاء وذكر الوجهان يف غري التيسري وباهلاء قرأ عىل أيب احلسن بن غلبـون وبغـري 
هاء قرأ عىل أيب الفتح فارس وعبد العزيز الفاريس وهو من املواضع التـي خـرج فيهـا صـاحب 

 .عن طرقه فإنه أسند رواية البزي عن الفاريسالتيسري 
٨.﴿       ﴾  ] ٢٢٢: البقرة[  

 .قدم امل وهوتسهيل بال.٢.باهلمز. ١:هانجو يف الشاطبية للبزي
 .البزي من رواية أيب ربيعة بتليني اهلمز:٨٠قال الدين يف التيسري ص

تسهيل،فيقتيض أنه قرأ باهلمز من غري  من طريق أيب ربيعة بال :٦٢٨قال املالقي يف الدر النثري ص 
ًوجها واحدا بالتسهيل :٥٣ قال النحاس يف الرسالة ص ،٣١٠ص١النرش جانظر .هذا الطريق ً. 

٩.﴿                 ﴾ ]و ]١٤٣:آل عمران ﴿          ﴾ ]٦٥:الواقعة. [ 
: ٨٤ن املوضعني فقـد قـال الـداين يف التيـسري صوقع اخلالف يف تشديد التاء للبزي يف هذي

هن عن أيب بكر الزينبـي عـن د املقرئ من قراءته عىل أيب الفتح بن بدوزادين أبو الفرج النجا
 .أيب ربيعة عن البزي فشدد التاء فيهام

 .مل يذكر الشيخ واالمام هذين املوضعني يف تاءات البزي: ٦٢٩ي يف الدر صققال املال
ال مـن طريـق الـداين وال إومل يقـع لنـا تـشديدمها : ١٧٦ص٢ يف النـرش جقال ابن اجلزري

 .ليه وقد تبعه يف ذلك الشاطبيإال إاتصلت تالوتنا هبام 
ناد الذي ذكره الداين مغاير السناد روايـة البـزي يف سوهذا اإل: ٨٧ النحاس ص شيخناقال

 .والصحيح أن يقرأ للبزي فيهام بالتخفيف التيسري 
= 

 ١٣٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

                                          
  .٥٣٥الشاطبية يف بيت رقم قال : مالحظة =

ــون ــع تفكه ــذي م ــون ال ــتم متن   وكن

 

ــصال ــافهم حم ــني ف ــىل وجه ــه ع   عن

 

والذي حققه أهل العلم أن تشديد التاء يف هذين املوضعني ليس : ١٨٦قال القايض يف الوايف ص
 .من طريق الشاطبية فينبغي االقتصار له فيهام عىل التخفيف كبقية القراء

١٠. ﴿      ﴾ ] ١٦: يونس[ ﴿   ﴾ ] ١: القيامة[  
 .كحفص. ٢  لف، وهو املقدمحذف األ. ١وجهان : البزي يف الشاطبية

بغري ألف بعد الالم وكذلك روى النقاش عن أيب ربيعة عن البزي :١٢١قال الدين يف التيسري ص
 .وكذلك أقرأين أبو القاسم عنه

 الداين بحذف األلف عىل شيخه عبد العزيز الفاريس قرأ: ٢١٢ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج 
 .عن النقاش وروى ابن احلباب عن البزي إثبات األلف فيهام

روية النقاش عـن أيب  البزي حذف األلف وهي والصحيح عن:٩٠قال النحاس يف الرسالة ص
 .ربيعة يف طريق التيسري وبذلك نأخذ

١١ .﴿         ﴾  ]٤٢:هود[ 
 .اإلظهار.٢اإلدغام .١: بزي وجهانالشاطبية ال

 .أظهره ورش وابن عامر ومحزة واختلف عن قالون والبزي:٤٥قال الدين يف التيسري ص
 .أطلق اخلالف عن البزي صاحب التيسري والشاطبي: ١٠ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج
 .باإلظهار للبزي فقط من طريق التيسري يؤخذ :٦٢قال النحاس يف الرسالة ص

١٢. ﴿         ﴾ ]٥٣:يوسف[ 
 .تسهيل األوىل مع املد أو القرص .٢ًإبدال األوىل واوا ،  .١الشاطبية وجهان : البزي

 .ًالبزي بواو مشددة بدل اهلمزة األوىل وصال:١٢٩قال الدين يف التيسري ص
 .وهذا هو املختار رواية مع صحته يف القياس: ٢٩٧ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

 .وبه نأخذ:٤٩لنحاس يف الرسالة الغراء صقال ا
 ﴿روى البزي . ١٣           ﴾و ﴿         ﴾و ﴿       ﴾و ﴿     ﴾ يف 

﴿يوسف و         ﴾يف الرعد : 
 . كحفص. ٢.القلب واإلبدال، وهو املقدم.١:من طريق الشاطبية بوجهني

= 

 ١٤٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

                                          
البزي من قراءيت عىل ابن خواستي الفاريس عن النقاش عن أيب :١٢٩ يف التيسري صقال الدين =

 .ربيعة باأللف وفتح الياء من غري مهز يف اخلمسة
ًدل عـىل أنـه قـرأ أيـضا للبـزي ... من قراءيت عىل الفـاريس  :٦٦٠قال املالقي يف الدر النثري ص

 .كاجلامعة باهلمز من غري هذا الطريق
وروى عنه ابن احلباب باهلمز كاجلامعـة وهـي روايـة : ... ٣١٥ص١ النرش جقال ابن اجلزري يف

 .سائر الرواة عن البزي وبه قرأ الداين عن أيب احلسن وأيب الفتح
وطريق ابن احلباب ليست يف التيسري فيؤخذ له بالقلب واإلبـدال بـال :٥٤قال النحاس يف الرسالة ص

 .خالف
١٤.﴿       ﴾ ]٢٧:النحل[ 

 .البزي بخالف عنه بغري اهلمز والباقون باهلمز: ١٣٧الداين يف التيسري صقال 
وانفرد الداين عن النقاش بحكاية ترك اهلمز وهـو وجـه : ٢٢٧ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج 

ذكره حكاية ال رواية له ألن الذي قرأ عليهم الداين رواية البـزي وهـم عبـد العزيـز الفـاريس و 
 .وه اال باهلمزفارس بن أمحد مل يقرئ

 .اجلندي عن البزيو رضوإن كان قرأ بعدم اهلمز عىل أيب احلسن من طريق م
 .واهلمز للبزي هو الثابت من التيسري وبه نأخذ: ٩٣قال النحاس ص

 ٨٠٨قال الشاطبية يف بيت رقم 
ــدعون عاصــم ــون صــح ي ــت ن   ويثب

 

  ويف رشكاي اخللـف يف اهلمـز هلهـال

 

وى عنه حذف اهلمزة والنطق بياء مفتوحـة بعـد األلـف وهـو ر: ٢٥٠قال القايض يف الوايف ص
 .وجه ضعيف ال يقرأ به وقد أشار الناظم اىل ضعفه بقوله هلهال

﴿ قرأ ابن كثري.١٥     ﴾ واملجادلة وموضعي الطالق بحذف الياءبيف األحزا . 
 .تسهيلها وهو املقدم. ٢. ًإبداهلا ياء ساكنة. ١: وللبزي يف اهلمز وجهان

 .ًالبزي بياء ساكنة بدال من اهلمز يف احلالني: ١٧٨قال الدين يف التيسري ص 
ًبإبدال اهلمز يـاء يف التيـسري، والوجهـان صـحيحان : ... ٣١٤ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج

ذكرمها الداين يف جامع البيان، وبالتسهيل قرأ عىل أيب الفتح فارس بن أمحد وباإلبدال قرأ عىل أيب 
= 

 ١٤١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

                                          
 .  غلبون و عبد العزيز الفاريساحلسن بن =

 .نأخذ للبزي بالياء الساكنة:٥٤قال النحاس يف الرسالة ص
١٦.﴿    ﴾ ]١٢:األحقاف[ 

 .قرأ البزي بخالف عنه بالتاء والباقون بالياء: ١٩٩قال الداين يف التيسري ص
خلطـاب روى الفاريس والشنبوذي عـن النقـاش بتـاء ا:  ٢٧٨ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج

 .وإطالق اخلالف يف التيسري خروج عن طريقه
، ولكـن بـالرجوع إىل الوجه الصحيح هـو بالتـاءكنت قد قلت : ٩٩النحاس صشيخنا   يلقال

 .جامع البيان واملفردات وجدنا أن الداين قرأها عىل الفاريس بالياء وهو الراجح
١٧.﴿   ﴾ ]١٦:حممد[ 

 حممد بن أمحد البغدادي قال حدثنا ابن جماهد قال حـدثنا حدثنا:  ٢٠٠قال الداين يف التيسري ص
وبـذلك قـرأت يف روايـة ايب , بالقـرص) آنفـا ( نرص بن حممد عن البزي باسناده عن ابن كثري قال 

 .ربيعة عنه عىل أيب الفتح وقرأت عىل الفاريس يف روايته باملد وبه آخذ
 . القرص يف طرق الشاطبية والتسريوال وجه إلدخال وجه: ٢٨٠ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج

 .ال يؤخذ للبزي فيه بغري املد: ٩٩قال النحاس ص
١٨ .﴿﴾  ]ًللبزي وقفا ]٤: اإلنسان: 

 .احلذف. ٢اإلثبات :وجهان :  الشاطبية 
ًحذف األلف وجها واحدا، قال الدين يف التيسري ص: التيسري بغري ألف كذا قـال النقـاش : ٢١٧ً

 .١٠٢عن البزي وانظر النحاس ص عن أيب ربيعة 
 قال الداين يف املفردات ووقف البزي باأللف فيكـون  :٧٠١وقال املالقي يف الدر النثري ص

 .له الوجهان
١٩. ﴿    ﴾ ] للبزي ]٦:الكافرون  

 .الفتح. ٢اإلسكان وهو املقدم . ١:الشاطبية وجهان
 .ن فقطاإلسكا:التيسرييف :٨١ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف 

ابن اجلـزري يف التحبـري و ،٧٠٣ ،واملالقي يف الدر النثري ص ٢٢٥ ص قال الداين يف التيسري
 .والبزي بخلف عنه واإلسكان هو املشهور عنه وبه آخذ:٦١٩ص
٢٠. ﴿    ﴾ ]٣٨:× حممد [،]١٠٩: النساء[،]١١٩، ٦٦:آل عمران[. 

 .حتقيق اهلمز : الشاطبية
= 

 ١٤٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

 ١٤٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

                                          
 .التيسري تسهيل اهلمز يف :١٥١ ،١١٦، ١١٣ تعطري األثري  ص قال عبد الرمحن جربيل يف=

قنبل بـاهلمز املحقـق مـن :٦٣٢واملالقي يف رشحه الدر النثري ص : ٨٨قال الداين يف التيسري ص 
 .غري مد عىل وزن سألتم ، فيكون كالشاطبية

٢١.﴿     ﴾ ]١٢:يوسف[ 
لصباح عن قنبل باثبات الياء بعد العـني يف روى أبو ربيعة وابن ا: ١٣١قال الداين يف التيسري ص

 .احلالني وروى غريمها عنه حذفهام يف احلالني
والوجهان يف الشاطبية والتيسري وإن كان االثبـات لـيس : ١٤١ص٢قال ابن اجلزري يف النرش ج

 .من طريقيهام
وهـذا مـن النـاظم خـروج عـن , وروى فيها االثبـات واحلـذف: ١٦٣قال القايض يف الوايف ص

 .يقه وطريق أصله فطريقه حذف الياء يف احلالني لقنبلطر
 .ال ينبغي أن يؤخذ فيها إال بحذف الياء من طريق التيسري: ٨٢قال النحاس ص

٢٢. ﴿    ،     ﴾  ] ٣٣:ص [،﴿     ،    ﴾ ] ٢٩: الفتح[  
 .مة وبعدها واو مدية مهزة مضمو. ٢. مهزة ساكنة، مقدم. ١: الشاطبية  وجهان:قنبل 

ًدون واو، وجها واحدا  مهزة ساكنة:التيسري   .٩٧، الرسالة للنحاس ص ١٦٨، انظر التيسري ص ً
٢٣. ﴿  ﴾  ] ٤١: ق[ 

 .بدوهنا كحفص. ٢بالياء . ١:ًوقفا وجهان: الشاطبية
 البـزي قال النقاش عن أيب ربيعـة عـن:٢٠٢ قال الدين يف التيسري ص،إثبات الياء فقط: التيسري

  .٦٧٨ًوابن جماهد عن قنبل بالياء وقفا، وانظر الدر للاملقي ص 
٢٤. ﴿﴾  ] بدوهنا كحفص. ٢بالياء . ١:ًوقفا وجهان: الشاطبية يف  قنبل]٩: الفجر. 

 . إثبات الياء فقط:٨٤ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف 
أثبتها يف الوصل قنبل، وقد روي عـن و: ٧٠٣ ص  ، ورشحه الدر النثري٢٢٢ ص قال يف التيسري

 .٦١٣وانظر حتبري التيسري البن اجلزري ص قنبل إثباهتا يف احلالني ، 
٢٥. ﴿  ﴾ ] ٧:العلق[ 

 .القرص. ٢املد . ١:الشاطبية وجهان
 .التيسري القرص فقطيف :١٠٢الرسالة صقال النحاس يف بقرص اهلمز، و:٢٢٤قال الداين يف التيسري ص 

 ولقنبل وجه ثان باملد:٧٠٣، واملالقي يف الدر النثري ص ٦١٥ اجلزري يف التحبري صقال ابن



 

 ١٤٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

 ١٤٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 من ًاكثري نإلذا ف ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي الشاطبية طريق نإ

 يف اختار قد اهللا رمحه الشاطبي نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال العلم طلبة
 القراءات من رواية كلل  ًواحدا ًطريقا )التهاين ووجه مايناأل حرز( منظومته

 النرش( هكتاب يف اجلزري ابن مجع قدو ،خرىأ ًطرقا العلامء من هغري اختار بينام السبع

 هذا نأ مالحظة مع ،القراءات كتب من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات يف

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش القراء شمل الكتاب
 : طريقني رئيسنيرواية البزيوقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر وعنه أبو ربيعة حممد بن إسحاق الربعي املكي،:األول
 .أبو بكر حممد بن احلسن النقاش -أ

 .  بن بنان البغداديأبو حممد عمر بن حممد -ب
 :وعنه طريقانأبو عيل احلسن بن احلباب الدقاق،  :الثاين 
 . أبو بكر أمحد بن صالح البغدادي- أ
 . أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم-ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ــــرق ــــنهم ط ــــرواة ع ــــذه ال   وه
ـــــع ـــــني وإال أرب ـــــاثنني يف اثن   ب

 

ـــــق ـــــرشنا   حيق ـــــحها  يف  ن   أص
ـــع ـــق جتم ـــف طري ـــا أل   فهـــي زه

 
 

 .٩٥ ص١ي ج انظر النرش البن اجلزر )٢(
 .٩٧ ص١ النرش البن اجلزري ج ًفهذه إحدى وأربعون طريقا عن البزي،:  قال ابن اجلزري)٣(



 

 ١٤٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 : طريقني رئيسنيرواية قنبلواختار ابن اجلزري ل
 :قان يطر وعنه  أبو بكر أمحد بن موسى بن جماهد:األول
 .أبو أمحد عبد اهللا بن احلسني السامري -أ

 . أبو طاهر صالح بن حممد بن املبارك املؤدب -ب
 :وعنه طريقانأبو احلسن حممد بن أمحد املعروف بابن شنبوذ،  :الثاين 

 . أبو الفرج املعاىف بن زكريا بن طرار النهرواين- أ
 . أبو الفرج حممد بن أمحد الشطوي -ب

 .ًرق مبينا يف اجلدول التايلوإليك توزيع هذه الط 

                                          
 .٩٧ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )١(
 .٩٨ ص١ النرش البن اجلزري ج ًفهذه إثنان وثالثون طريقا عن قنبل،:  قال ابن اجلزري)٢(



 

 ًطريقا) ٣٥(ربيعة حممد بن إسحاق الربيعي املكي أبو طرق) ٦ (قأبو عيل احلسن بن احلباب الدقا

  أبو بكر حممد بن احلسن النقاش
 ًطريقا) ٣٣ (

  أبو حممد عمر بن حممد بن بنان البغدادي
 )طريقان (

  أمحد بن صالح البغداديأبو بكر 
 طرق) ٤(

  يب هاشمأ نأبو طاهر عبد الواحد بن عمر ب
 )طريقان(

 )طريقان(عبد العزيز الفاريس  -
 ًطريقا) ١٩(بو احلسن احلاممي أ -
 النهرواين -
 السعيدي -
 طرق) ٣(الرشيف الزيدي  -
 ابن العالف -
 بو إسحاق الطربيأ -
 الشنبوذي -
 طرق) ٣(و حممد الفحام بأ -
 فرج القايض -

 ابن بشري األنطاكي -

 )طريقان( عبد الباقي بن احلسن  -

 عبد املنعم بن غلبون -

 



 

) ١٤(د املعروف بابن شنبوذ حممد بن أمحأبو احلسن 
ًطريقا

 ًطريقا) ١٨(بكر أمحد بن موسى بن جماهد أبو

  أمحد عبد اهللا بن احلسني السامريأبو 
 ًطريقا) ١٤ (

  طاهر صالح بن حممد بن املبارك املؤدبأبو 
  طرق)٤ (

بو الفرج املعاىف بن زكريا طرار أالقايض 
 طرق) ١٠(النهرواين 

  الفرج حممد بن أمحد الشطويأبو 
 طرق) ٤(

 طرق) ٤(فارس بن أمحد -
 طرق) ٧(بو العباس بن نفيسأ -
 )طريقان(عبد اجلبار الطرسويس -
 )طريق(بو القاسم اخلزرجيأ -

 يواسطبن عمر بن احلسن الفرج بوالفتح أ

 
 طرق) ٥(أبو الفرج عبد الوهاب بن تغلب  -
 طرق) ٥(بو نرص أمحد اخلباز أ -

 )طريقان(الكارزيني  -

 السلمي -

 ثابت بن بندار - ابن سيار -

 ابن سوار -

 أبو بكر القطان -

 



 

 ١٤٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري


 

 :من عدة كتب وهي قراءة ابن كثري بن اجلزري طرق ااختار اإلمام 
 –غلبـون احللبـي بـن  اهللاأليب الطيب عبد املنعم بـن عبـد – كتاب اإلرشاد.١

 . ه٣٨٩ت
 – أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحـد بـن عمـر الطرسـويس – تاب املجتبىك. ٢

 . ه٤٢٠ت
أليب ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٣

 .) ه٤٣٨ :ت(عيل احلسن بن حممد البغدادي املالكي 
 .) ه ٤٤٠ت (أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي  – كتاب اهلداية .٤
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :تيسري يف القراءات السبعال .٥

 .) ه ٤٤٦ت ( أليب القاسم عبد الرمحن بن احلسن القرطبي – القاصد.٦
أليب احلسن عيل بن حممد بن عيل  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٧

 .) ه٤٥٠ :ت(بن فارس اخلياط البغدادي ا
 –أليب الطاهر إسـامعيل بـن خلـف األنـصاري األندلـيس  – كتاب العنوان.٨

 . ه٤٥٥ت

بن ا أليب القاسم يوسف :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٩
 .) ه٤٦٥:ت(عيل بن جبارة اهلذيل املغريب 



 

 ١٥٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 - حممد بن رشيح بن أمحد الرعينـي اإلشـبييل أليب عبد اهللا– كتاب الكايف .١٠
 . ه٤٧٦ت

  أليب معـرش عبـد الكـريم الطـربي– يف القراءات الـثامن لتلخيصكتاب ا .١١
 . ه٤٧٨الشافعي ت 

أليب إسامعيل موسى بن احلسني بن إسامعيل بـن موسـى - كتاب الروضة .١٢
 . ه٤٨٠ت  املعدل

 أليب طاهر أمحد بن عـيل بـن سـوار البغـدادي :املستنري يف القراءات العرش.١٣
 .) ه٤٩٦:ت(

يب عــيل احلــسن بــن خلــف بــن بليمــة القــريواين أل :تلخــيص العبــارات. ١٤
 .) ه٥١٤:ت(

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ١٥
 . ) ه٥١٦ :ت(بن عتيق الصقيل املعروف بالفحام ا

يس الواسـطي ِالنَر القاَْدنُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:اإلرشاد يف العرش.١٦
 .) ه٥٢١: ت(

 . ار القالنيس الواسطيَْدنُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:الكفاية الكربى.١٧
 أليب منصور حممد بـن عبـد امللـك بـن – كتاب املفتاح يف القراءات العرش.١٨

 . ه٥٣٩ ت –احلسن العطار البغدادي 

 :املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي.١٩
 ). ه٥٤١:ت(أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي 



 

 ١٥١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 .البغدادي  عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط:الكفاية يف القراءات الست.٢٠

بن ا أليب الكرم املبارك بن احلسن :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢١
 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 

 أليب العالء احلـسن بـن أمحـد العطـار : القراءات العرشغاية االختصار يف.٢٢
 . ) ه٥٦٩ :ت(اهلمذاين 

لإلمام أيب حممد القاسم بن فريه  ):متن الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢٣
 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 

 .) ه ٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي  -اإلعالن.٢٤
 .ًلكتب من طرق ابن كثري مبينا يف اجلدول التايلليك ما ذكرته هذه اإو



 
 

  ربيعةأبو بن احلباب ا

 بن عمر ا بن صالح ا ا بن بنان النقاش

 الشاطبية -
 التيسري -
 التجريد -
 روضة املالكي -
 روضة املعدل -
  ابن بليمةتلخيص  -
 يب معرشأتلخيص  -
 الكامل -
 املستنري -
 اجلامع -
 املصباح -
 اإلرشاد -
 الكفاية الكربى -
 يب العالءألالغاية  -
 اهلداية -
 املبهج -

 املصباح -
 املفتاح -

 اإلرشاد -
 ابن غلبون -

 طريق الداين -

 امحلف اناب -

 الكامل -



 
 
 ابن جماهد   شنبوذبنا 

  الشطوي النهرواين صالح بن حممد السامري

 الشاطبية -
 التيسري -
 اإلعالن -
 جريدالت -
 روضة املعدل -
 تلخيص  ابن بليمة -
 القاصد -
 الكامل -
 الكايف -
 املجتبى -
 العنوان -

 كفاية الست -
 املستنري -

 كفاية الست -
 املستنري -

 املصباح -

 يب معرشأتلخيص  -

 اجلامع -

 الكامل -

 املبهج -

 املصباح -



 

 ١٥٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري



 

 ١٥٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري


 

هـا ئارق  ضـمنابن كثـرية ءراقن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  أمع 
مـور التـي يمكـن بعـض األهنـا اختلفـت يف أال إصـول فقت يف كثري من األتا

 :ىل قسمني  إتقسيمها 
 :وهي) ياتلالك(صول  األً:والأ

 
 . الشاطبية والطيبة القرص حركتان:املد املنفصل -١
 . حركات٤الشاطبية التوسط : املد املتصل.٢

 . حركات٦أو التوسط أو االشباع ,  حركات٣الطيبة فويق القرص 
  )منفصل،متصل( :التقاء املدين •
 )٦، ٢(،)٢،٤(،)٢،٣.( 

  ٣ .﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 
 .٤، ٦ متد العني يف الشاطبية :كثريابن  
 .٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ
 .وله مد التعظيم من بعض طرق الطيبة •

                                          
 . ٢٥١ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 .٩،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص٢٥٦ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .٩منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص)٣(
 .٩ انظر منحة موىل الرب ملحمد األبياري حتقيق حممود خليل احلرصي ص)٤(



 

 ١٥٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  
•﴿   ﴾الثانيةتسهيل: الشاطبية,  حيث وقعت  

﴿ًإبداهلا ياء .٢تسهيل الثانية .١:     الطيبة وجهان   ﴾ . 
• ﴿   ﴾ ]٧١:طه[ 

 ).كحفص ( باإلخبار : قنبل الشاطبية
 ﴿) مثل البزي(باإلستفهام .٢باإلخبار  .١:الطيبة وجهان  σ ﴾ . 

• ﴿       σ ﴾ ]١٢٣:األعراف[ ,﴿       σ ﴾ ]١٦:امللك[. 
 .ًأبدل اهلمزة األوىل واوا وسهل الثانية: ًقنبل وصال الشاطبية

 .ًأبدل اهلمزة األوىل واوا وسهل الثانية.١:الطيبة وجهان

 .ًأبدل اهلمزة األوىل واوا وحقق اهلمزة الثانية مفتوحة.٢  

ًفإن ابتدأ هبا حقق اهلمزة األوىل وسهل الثانية وجها واحدا ً. 
 

 . إبدال الثانية حرف مد .٢تسهيل الثانية     .١:قنبل الشاطبية وجهان
 .إسقاط األوىل.٣ الوجهان السابقان ٢ + ١:الطيبة ثالثة أوجه

 
• ﴿      ﴾ ]٢٨٤:رةقبال[ 

 .ظهارإ: ابن كثري الشاطبية
                                          

 .٢٩٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٢٨٠الروض النضري ص ،٢٨٧ ص١راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)٢(
 .٧٣٧ ص٢،فريدة الدهر ج ٢٨٧ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 .٢٠٠، ابن يالوشة ص ٢٩٨ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ١٥٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 .ادغام.٢ظهار  إ.١:نالطيبة وجها
• ﴿         ﴾ ]١:يس[ ,﴿        ﴾ ]١:القلم[. 

 .ظهارإ: البزي الشاطبية
 .ادغام.٢ظهار  إ.١:الطيبة وجهان

• ﴿       ﴾ ]١٧٦:األعراف[. 
 .ظهارإ: ابن كثري الشاطبية
 .ادغام.٢ظهار  إ.١:الطيبة وجهان

• ﴿       ﴾ ]٤٢:هود[. 
 .إدغام: قنبل الشاطبية
 .إظهار.٢إدغام   .١:الطيبة وجهان

 
 إدغام كامل بال غنة: ابن كثري الشاطبية
 .إدغام ناقص بغنة.٢إدغام كامل بال غنة.١:الطيبة وجهان

﴿ : نحوُالتنوين املجرور بعده مهزة وصل يبدأ هبا بالضم •          ﴾ 
 ﴿،]٩٩:األنعام[          ﴾ ]٤٥:احلجر[ 

                                          
 .١٩،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١١٢رشح الطيبة البن الناظم ص )١(
 . ١١٢،رشح الطيبة البن الناظم ص١٤ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .١٩،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١١ ص٢قراءات العرش البن اجلزري ج النرش يف ال)٣(
 .١٩،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٠ ص٢قراءات العرش البن اجلزري ج النرش يف ال)٤(
 . ١٩،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٩ ص٢لقراءات العرش البن اجلزري ج النرش يف ا)٥(



 

 ١٥٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ً.وصال) التنوين ( ضم الساكن األول : قنبل الشاطبية
 .ضم الساكن األول.١:الطيبة وجهان

 .)مثل حفص ( كرس الساكن األول .٢  
 

• ﴿       ﴾ ]٣٦:املؤمنون[. 
 .ًوقفا بالتاء: الشاطبيةقنبل 

 .باهلاء.٢بالتاء  .١:ًالطيبة وقفا وجهان
 

• ﴿      ﴾ ]٧٨:القصص.[ 
 .قنبل فتحها, البزي  إسكان الياء : الشاطبية

 .فتحها.٢إسكان الياء .١:الطيبة البن كثري وجهان
 

• ﴿     ﴾ ]١٢:يوسف[ 
ً حذف الياء وصال ووقفا:قنبل الشاطبية ً. 
ًإثبات الياء وصال ووقفا.٢حذف الياء .١:الطيبة وجهان ً. 

                                          
 .١٩١،رشح الطيبة البن الناظم ص١٦٩ ص٢راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)١(
 . ٢٥،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص٩٨ ص ٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .٢٦،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٢٤ ص٢ البن اجلزري جراءات العرش النرش يف الق)٣(
 .٢٧،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٤١ ص٢راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)٤(



 

 ١٥٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

• ﴿﴾ ]٩٠:يوسف[ 

ًإثبات الياء وصال ووقفا: قنبل الشاطبية ً. 
ًحذف الياء وصال ووقفا.٢إثبات الياء .١:الطيبة وجهان ً. 

• ﴿   ﴾ ]٤٠:إبراهيم[ 
ًال ووقفاحذف الياء وص: قنبل الشاطبية ً. 
ًإثبات الياء وصال ووقفا.٢حذف الياء .١:الطيبة وجهان ً﴿    ﴾. 

• ﴿  ﴾ ]٣٦:النمل.[ 
ًحذف الياء وصال ووقفا: قنبل الشاطبية ً. 
ًإثبات الياء وقفا ال وصال .٢حذف الياء  .١:الطيبة وجهان ً. 

 
 ر الناسىل آخإالشاطبية البزي تكبري خاص من آخر الضحى 

 قنبل ال تكبري
 :تكبري نوعانوال التكبري وعدمه: وجهانابن كثري :الطيبة

 .تكبري عام ألوائل كل السور من الفاحتة اىل الناس عدا براءة.١

 :تكبري خاص وهو ثالثة أنواع.٢

                                          
 .٢٧،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٤١ ص٢راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)١(
 .٢٧،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٤٣ ص٢اجلزري جراءات العرش البن  النرش يف الق)٢(
 .٢٧،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٤١ ص٢راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)٣(



 

 ١٦٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  التكبري من آخر الضحى اىل آخر الناس-       

  التكبري من أول الضحى اىل أول الناس-       

 التكبري من أول الرشح اىل أول الناس-        

 .فقط) اهللا أكرب( .١: له ثالث صيغ:صيغته
 ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ( .٢
 . ال إله إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمد.٣

والتهليل مع التكبري مع احلمدلة ال يفصل بعضه عـن بعـض بـل يوصـل مجلـة 
 . إال أن يكون التهليل معهاوال جتوز احلمدلة مع التكبري واحدة ،

                                          
الثابت عـن روايـة البـزي مـن  ، وما بعدها٣١١ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(

 .٢٧٤حمد احلفيان ص ملصطلحات طريق الشاطبية التكبري فقط، انظر أشهر امل
 .٣٢٦ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٢(



 

 ١٦١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 

• ﴿﴾ ام وقعفيك  

 .بالسني : قنبل الشاطبية
 .بالصاد. ٢بالسني .١:الطيبة وجهان

• ﴿     ﴾ ]٩٨:البقرة.[ 
 .هبمزة مكسورة بعد األلف وبعدها ياء : قنبل الشاطبية

 هبمزة مكسورة بعد األلف وبعدها ياء.١: وجهانالطيبة

﴿هبمزة مكسورة بعد األلف دون ياء .٢                             ﴾. 
• ﴿   ﴾حيثام وردت . 

 .إسكان الطاء: البزي الشاطبية
 .ضم الطاء.٢إسكان الطاء  .١:        الطيبة وجهان

• ﴿ ﴾ ]و]٢٤٥:البقرة﴿  ﴾ ]٦٩:األعراف[ 
 بالسني :قنبل الشاطبية
 .بالصاد.٢بالسني  .١:الطيبة وجهان

                                          
 .٥،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص٢١٨ ص١راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)١(
 .٢٨،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٦٥ ص٢راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)٢(
 .٢٨،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص٢١٧ ص١ن اجلزري جراءات العرش البالنرش يف الق )٣(
 .١٩٨ رشح الطيبة البن الناظم ص ،٢٢٨ ص٢راءات العرش البن اجلزري جالنرش يف الق)٤(



 

 ١٦٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

• ﴿ ﴾ ]٢٤٧:البقرة[ 
 .بالسني : قنبل الشاطبية
 .بالصاد. ٢بالسني .١:الطيبة وجهان

﴿ نحو ًتاءات البزي وصال •        ﴾]٢٦٧:البقرة[ 

 .تشديد التاء: الشاطبية
 .ختفيف التاء.٢تشديد التاء  .١:وجهانالطيبة 

• ﴿    ﴾حيثام وردت  
 حذف األلف التي بعد اهلاء مع حتقيق اهلمز: قنبل الشاطبية
 .إثبات األلف.٢حذف األلف  .١: الطيبة وجهان

• ﴿        ﴾ ]١٤٣:ل عمرانآ[ , ﴿         ﴾ ]٦٥:الواقعة[ 
 .ختفيف التاء: ةالبزي الشاطبي
 .تشديدها.٢ختفيف التاء .١:الطيبة وجهان

• ﴿  ﴾ ]٤٤:األعراف[ 
 .ختفيف النون ورفع التاء املربوطة: قنبل الشاطبية
  ﴿ وفتح التاء  مفتوحة تشديد النون.٢كالشاطبية  .١:الطيبة وجهان ﴾ 

                                          
 .٢٩،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص١٩٨  رشح الطيبة البن الناظم ص)١(
 .٢٩الرب ملحمد األبياري ص،منحة موىل ١٧٥ ص٢راءات العرش البن اجلزري ج النرش يف الق)٢(
 .٢٨،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص ٣١١ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ١٧٦ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(
 .٢٢٨ ص ١،املهذب يف القراءات العرش ملحيسن ج٧٠٦ ص٢ فريدة الدهر ج)٥(



 

 ١٦٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

• ﴿ ﴾ ]٤٢:األنفال[ 
 ).باإلدغام (شددة ياء م: قنبل الشاطبية

    ﴿  بيائني مع كرس األوىل .٢كالشاطبية  .١:الطيبة وجهان ﴾ 
• ﴿ ﴾ ]٢:النور[ 

 .بفتح اهلمزة: البزي الشاطبية
    كحفصسكون اهلمزةب .٢بفتح اهلمزة  .١:الطيبة وجهان

• ﴿﴾ ]١٩:الفرقان[ 

 .بالتاء: قنبل الشاطبية
  الياءب .٢بالتاء  .١:نالطيبة وجها

• ﴿ ﴾ ]٤١:الروم[ 
 .بالنون: قنبل الشاطبية
  الياءب .٢بالنون  .١:الطيبة وجهان

• ﴿  σ﴾ ]٤٤:فصلت[ 

 كحفص: قنبل الشاطبية
﴿هبمزة واحدة عىل اإلخبار.٢كحفص   .١: الطيبة وجهان   ﴾. 

                                          
 .٢٨٣، الروض النضري ص٢٩٨ للبناء ص ،اإلحتاف٨٠٠ ص٢ فريدة الدهر ج)١(
 .٢٨٤ رشح الطيبة البن الناظم ص ،٥٥٤ ص٣ فريدة الدهر ج)٢(
 .٢٨٧ رشح الطيبة البن الناظم ص ،٦٠٤ ص٣ فريدة الدهر ج)٣(
 .٣٤منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص ،٨٩ ص٤ فريدة الدهر ج)٤(
 .١١ موىل الرب ملحمد األبياري ص،منحة٤٨١امليرس يف القراءات األربعة عرش للخاروف ص  )٥(



 

 ١٦٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

• ﴿  ﴾ ]١٢:األحقاف[ 

 .بالتاء: البزي الشاطبية
  الياءب .٢بالتاء   .١:                 الطيبة وجهان

• ﴿ ﴾ ]١٦:حممد[ 
 ).كحفص(بإثبات األلف : البزي الشاطبية

﴿ ذف األلفحب .٢بإثبات األلف  .١:الطيبة وجهان  ﴾  
• ﴿    ﴾ ]٢١:الطور[ 

 .بإثبات اهلمز: قنبل الشاطبية
  بحذف اهلمز .٢بإثبات اهلمز  .١:الطيبة وجهان

• ﴿    ﴾ ]٣٧:الطور[ 
 .بالسني: قنبل الشاطبية
  بالصاد .٢بالسني  .١:الطيبة وجهان

• ﴿ ﴾ ]٢٧:احلديد[  

 .بسكون اهلمزة: قنبل الشاطبية
  فتح اهلمزةب .٢بسكون اهلمزة  .١:الطيبة وجهان

                                          
 .٣٥منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص ، ٥٠٣اإلحتاف للبناء ص،٤١٤ ص٤ فريدة الدهر ج)١(
 .٣٥منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص ، ٥٠٦اإلحتاف للبناء ص،٤٣٢ ص٤ فريدة الدهر ج)٢(
 .٣٦ألبياري صالرب لموىل منحة  ،٤٨٥ ص٤،فريدة الدهر ج٣٧٧ ص ٢ النرش البن اجلزري  ج)٣(
 .٣٦ألبياري صموىل الرب لمنحة  ،٤٨٩ ص٤،فريدة الدهر ج٣٧٨ ص ٢ النرش البن اجلزري  ج)٤(
 .٣٣ ،منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص٣٣٠ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٥(



 

 ١٦٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

• ﴿﴾ ]٤:املنافقون[ 
 بإسكان الشني: قنبل الشاطبية
 .ضم الشني .٢إسكان الشني    .١: الطيبة وجهان

• ﴿ ﴾ ]١٠:املعارج[ 

 .فتح الياء: البزي الشاطبية
 ﴿ضم الياء .٢فتح الياء  .١:الطيبة وجهان ﴾ 

• ﴿   ﴾ ]٢٢:الغاشية[ 

 .بالصاد: قنبل الشاطبية
 بالصاد .٢بالسني  .١:وجهانالطيبة 

                                          
 .٢٨منحة موىل الرب ملحمد األبياري ص)١(
 .٣٦ألبياري صموىل الرب لمنحة  ،٦٤٩ ص٤دة الدهر ج،فري٣٩٠ ص ٢النرش البن اجلزري  ج)٢(
 .٣٧ألبياري صموىل الرب لمنحة  ،٧٣٢ ص٤،فريدة الدهر ج٣٧٨ ص ٢النرش البن اجلزري  ج)٣(



 

 ١٦٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 



 

 ١٦٧ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 

 البيان الكلمة   اآلية السورة
 بإشباع حركة هاء الضمري وصلتها بياء مدية أو واو مدية إذا كان بعدها :انفرد ابن كثري
 ﴿ :وقبلها ساكن مثل متحرك    ﴾ ،﴿     ﴾. 

 ٣٧ البقرة
   

    

 )كلامت( ورفع )آدم(بنصب :رأ ابن كثريق
 )كلامت( ونصب )آدم(رفع  ب:والباقون

 .بالكرسة ألنه مجع مؤنث

 ٧٤ البقرة    
 .بياء الغيبة:قرأ ابن كثري
 . بتاء اخلطاب: والباقون

 ٨٧ البقرة   
 .) وردحيثام(ن الدال اسكبإ:قرأ ابن كثري

   والباقون بضم الدال

 ٩٧ البقرة
٩٨ 

    

   
فتح اجليم وكرس الراء من ب :قرأ ابن كثري

 .غري مهز

 ١٥٢ البقرة    
 ًفتح الياء وصال  ب:قرأ ابن كثري
 . بسكوهنا:والباقون

 ١٨٥ البقرة   
 إىل تهانقل حرك اهلمزة و: ابن كثريحذف
ًاء وصال ووقفارال  .ًامحزة وقفو ،ً

 .باهلمز: لباقونوا
  ٢٣٣ البقرة    بمدها:بقرص اهلمزة والباقون:قرأ ابن كثري  

  ٢٦٧ البقرة      
 شباع ًاء وصال مع اإلبتشديد الت:قرأ البزي

 . بالتخفيف مع عدم املد:والباقون

σ  ٧٣ آل عمران    
تسهيل وبزيادة مهزة استفهام :قرأ ابن كثري

  . هبمزة واحدة: والباقون.مزة الثانيةاهل



 

 ١٦٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  ١٠٣ آل عمران   
  واإلشباعبتشديد التاء:ً وصالقرأ البزي

 . بالتخفيف :والباقون

 ١٦ النساء    
بتشديد النون مع املد املشبع :قرأ ابن كثري
 . بالتخفيف مع القرص:والباقون

   ٩٧ النساء   
 .بتشديد التاء:ً وصالقرأ البزي

 . بالتخفيف:والباقون

 ٢ املائدة      
 .واإلشباعبتشديد التاء :ً وصالقرأ البزي

 . بالتخفيف:والباقون

 ٣٧ األنعام   
 .بسكون النون وختفيف الزاي:قرأ البزي
 . بفتح النون وتشديد الزاي:والباقون

 ١٢٥ األنعام   
 .ن الياءوسكب:أ ابن كثريقر

 .كسورة بتشديدها م: والباقون

 ١٢٥ األنعام   
ن الصاد مع ختفيف وسكب:قرأ ابن كثري

 .العني من غري ألف

 ١٣٩ األنعام
 
   

  بالتاءكني:قرأ ابن كثري
 .)ميتة( ورفع 

 ١٥٣ األنعام    
 . التاء: البزيشدد

 . بالتخفيف: والباقون

 ١١٧ األعراف      
 .ً التاء وصال : البزيشدد

 .التخفيف ب:والباقون

  ٢٠ األنفال   
 .مع اإلشباعً التاء وصال :البزي شدد

 . بالتخفيف:والباقون



 

 ١٦٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  ٤٦   األنفال     
. ً التاء وصال مع اإلشباع: البزيشدد

 .بالتخفيف: والباقون

 ٥٢ التوبة    التاء وصال: البزيشدد ً. 
 .بالتخفيف: والباقون

 ١٠٠ التوبة
    
   

مع جر التاء ) من(بزيادة لفظ :قرأ ابن كثري
 )من( بحذف لفظ : والباقون.يف حتتها

 ).حتتها(وفتح تاء 

 ٥ يـونس  
هبمزة مفتوحة بعد الضاد بدل :قرأ قنبل

 .ياء مفتوحة مكان اهلمزة ب: والباقون.الياء

 ١٦ يـونس   
بحذف :قرأ ابن كثري بخلف عن البزي

   .لفاأل
 . بإثباهتا وهو الوجه الثاين للبزي:والباقون

 ٣ هود      
 . التاء مع اإلخفاء:ً وصال البزيشدد

 .اء بالتخفيف مع اإلخف:والباقون

 ٤٦ هود  
د النون يشدتتح الالم وفب:قرأ ابن كثري

 .مفتوحة

 ١٠٥ هود    التاء مع املد املشبع : ً وصال البزيشدد
 . بالتخفيف:والباقون

  ٧ يـوسف
األلف بعد الياء عىل :  ابن كثريحذف

 . باهلاء عليهااإلفراد ووقف
 . بألف عىل اجلمع: والباقون

 ١٢ يـوسف
        
    

بالنون يف الفعلني مع كرس :كثريقرأ ابن 
 .العني بدون ياء



 

 ١٧٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ٢٣ يـوسف  
بفتح اهلاء بعدها ياء ساكنة :قرأ ابن كثري

 .لينة ثم تاء مضمومة
 ٥٦ يـوسف   بالياء: والباقون.بالنون:قرأ ابن كثري . 

 ٨٠ يـوسف    

ألف بدل اهلمزة ب :قرأ البزي بخلف عنه
 . الياء مع فتح الياءوإبداهلا مكان 

وهو   بياء ساكنة بعدها مهزة:والباقون
 .الوجه الثاين للبزي

 يـوسف
٨٧ 
١١٠ 

   -   
    

 . كالسابق:قرأ البزي

 ٩٠ يـوسف   
 .الياء بعد القاف يف احلالني : قنبلأثبت

 . بحذفها:والباقون

 الـرعد
٧ 
٣٣ 

 
           

. ًالياء بعد الدال وقفا: بن كثري اأثبت
 ً. بحذفها وقفا:والباقون

  ١١ الـرعد
 .ً الالم وقفاالياء بعد:  ابن كثريأثبت

 ً. بحذفها وقفا:والباقون
 .كالسابق:قرأ البزي  ٣١ الـرعد

 ٣٤ الـرعد
٣٧    

 .ً وقفاقاف الالياء بعد: أثبت ابن كثري
 ً.فا بحذفها وق:والباقون

 ٨ احلجر     التاء مع اإلشباع: ًشدد البزي وصال. 



 

 ١٧١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ١٥ احلجر   
 .  الكاف: ابن كثريخفف

 .بتشديدها: والباقون

 ٥٤ احلجر    
بكرس النون مشددة مع املد :قرأ ابن كثري

 .  املد الالزم املثقل يف احلالني

  ١٢٧ النحل
 . الضاد بكرس :قرأ ابن كثري
 .بفتحها: والباقون

 ٣١ اإلرساء   
بكرس اخلاء وفتح الطاء : قرأ ابن كثري

 .بعدها ألف مع املد املتصل

 ٩٥ الكهف   
بنونني خمففتني األوىل مفتوحة :قرأ ابن كثري

بنون واحدة : والباقون. والثانية مكسورة
 .مشددة مكسورة

 ٥ مريم   بإسكاهنا:  بفتح الياء والباقون:قرأ ابن كثري 
 ٧٣ مريم   بفتحها: والباقون. ضم امليمب: قرأ ابن كثري 

 ٦٣ طه   
النون مع املد املشبع يف : شدد ابن كثري

 . احلالني

.  األلف مع جزم الفاء:حذف ابن كثري  ١١٢ طه
 .بإثبات األلف مع رفع الفاء: والباقون

 ٣٠ األنبياء  
 . الواو:  ابن كثريحذف
(بإثبات الواو : والباقون .( 

 ٤٨ األنبياء   
هبمزة مفتوحة بعد الضاد بدل :قرأ قنبل

 .بياء مفتوحة مكان اهلمزة: والباقون. الياء

 ١٩ احلج   
 .النون مع املد الالزم:  ابن كثريشدد

 . بالتخفيف:والباقون



 

 ١٧٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ٨ املؤمنون   بحذف األلف بعد النون عىل :قرأ ابن كثري
  . باأللف عىل اجلمع: والباقون.األفراد

 ٢ النور  
 .فتح اهلمزةب:قرأ ابن كثري

 .وأسكنها الباقون

 ١٥ النور      
 .التاء: ً وصال البزيشدد

 . بالتخفيف:والباقون

 ٤٠ النور  بال تنوينبالضم :قرأ البزي. 
 .بالتنوين: والباقون

 ٤٠ النور    
 .كرسبتنوين :ابن كثريقرأ 

 .ضم بتنوين :والباقون

 ٥٤ النور      
 .التاء: ً وصال البزيشدد

 . بالتخفيف:والباقون

 ١٣ الفرقان   
 .بسكون الياء :قرأ ابن كثري

 .مشددة كرسهاب:الباقونو

 ٢٥ الفرقان
   

      

 ساكنة مع ختفيف الزاي ًانون : ابن كثريزاد
 ).املالئكة(ورفع الالم ونصب 

 بنون مضمومة مع تشديد الزاي :والباقون
 .)املالئكة(وفتح الالم ورفع 

  ٤٨ الفرقان
 .بحذف األلف عىل األفراد:قرأ ابن كثري
 . بإثبات األلف عىل اجلمع:والباقون

 ٢٢١ الشعراء
٢٢٢        

  .التاء: ً وصال البزيشدد
 . بتخفيفها:والباقون



 

 ١٧٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ٢١ النمل    
مفتوحة مشددة بنونني األوىل  :قرأ ابن كثري

                      . والثانية مكسورة خمففة
 . بنون واحدة مكسورة مشددة:والباقون

 ٢٢ النمل   اهلمزةناسكإب :قنبلقرأ . 
 ٤٤ النمل     هبمزة ساكنة والباقون بألف :قرأ قنبل 

    ٧٠ النمل
 .بكرس الضاد :قرأ قنبل

  .ها بفتح: والباقون

 ٨٠ النمل
   

   

 بياء مفتوحة مع )يسمع (:قرأ ابن كثري
 ).الصم( ورفع ميم ،فتح امليم
 ،بتاء مضمومة مع كرس امليم : والباقون

 .)الصم(ونصب 

 ٢٧ القصص  
النون مع القرص والتوسط :  ابن كثريشدد

ً وصال ووقفاشباعواإل ً. 
 .بتخفيفها: والباقون

 ٣٧ القصص  
  .بحذف الواو:قرأ ابن كثري

 ( بإثبات الواو:والباقون (. 

  ٧١ القصص  
وحة بعد الضاد بدل هبمزة مفت:قرأ قنبل

 .بياء مفتوحة مكان اهلمزة: والباقون. الياء

 ٣٩ الروم   
 .بقرص اهلمزة :قرأ ابن كثري

 . بمدها أي إثبات ألف بعدها :والباقون
 ١٣ لقامن   بسكون الياء خمففة :قرأ ابن كثري. 
 ١٧ لقامن   بسكون الياء خمففة :قرأ قنبل. 

 ٣٣ األحزاب    
 .ًالتاء وصال مع املد املشبع:  البزيشدد

 . بالتخفيف :والباقون



 

 ١٧٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ٥٢ األحزاب     
 .ًالتاء وصال : شدد البزي
 .بالتخفيف : والباقون

 ١٥ سباء  والباقون بتحريكها.هبمزة ساكنة:قرأ قنبل  

 ٣٣ ص
   

   

ًنة بعد السني وله أيضا هبمزة ساك:قرأ قنبل
القراءة هبمزة مضمومة بعد السني وبعدها 

 .واو مدية والباقون بدون مهزة

 ٤٥ ص    

بفتح العني مع سكون الباء  :قرأ ابن كثري
 بكرس العني وفتح : والباقون.عىل األفراد

 .الباء بعدها ألف عىل اجلمع
  والباقون بحذفها.ً الياء وقفاابن كثري أثبت     ٢٣      الزمر

 ٦٤ الزمر    
ة مكسورة مشددة بنون واحد:قرأ ابن كثري

ًمع مدها مدا مشبعا وفتح الياء  ً. 
  والباقون بحذفها.ً الياء وقفاابن كثري أثبت    ٢١ غافر

 ٢٦ غافر   
 .ًح الياء وصالبفت:قرأ ابن كثري
 . بإسكاهنا:والباقون

  والباقون بحذفها.ً الياء وقفاابن كثري أثبت  ٣٣ غافر

 ٦٠ غافر   
 .ًبفتح الياء وصال:قرأ ابن كثري

 . بإسكاهنا: والباقون

 ٢٩ فصلت  

ًبتشديد النون وصال ووقفا :قرأ ابن كثري ً
 . يف الياءشباعمع  القرص والتوسط واإل

ً بالتخفيف مع القرص وصال ومع :والباقون
 .ًاألوجه الثالثة وقفا



 

 ١٧٥ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ٤٧ فصلت   
 .ًبفتح الياء وصال:قرأ ابن كثري
 .سكانإلا ب:والباقون

  ٣ ىالشور
بفتح احلاء وبعدها ألف :قرأ ابن كثري

 . بكرس احلاء بعدها ياء:والباقون.مقصورة
  والباقون بمدها.رص اهلمزةبق:قرأ ابن كثري   ١٥ حممد

 ٢٩ الفتح
  

 

هبمزة ساكنة بعد السني حمل الواو :لقرأ قنب
 والباقون .وله ضم اهلمزة بعدها واو مدية

 .بدون مهزة أي بواو ساكنة بعد السني

 ١١ احلجرات
١٢ 

     
    

 .شباعمع اإلًالتاء وصال  : البزيشدد
 . بالتخفيف:والباقون

 ١٣ احلجرات     التاء وصال ووقفا: البزيشدد ً ً. 
 . بالتخفيف:والباقون

 ١٨ احلجرات   بياء الغيبة:قرأ ابن كثري. 
 . بتاء اخلطاب :والباقون

  ٣٢ ق
 .بياء الغيبة:قرأ ابن كثري
 . بتاء اخلطاب :والباقون

 ٢١ الطور    قون بفتحهاا والب.بكرس الالم:قرأ ابن كثري 

 ٢٠ مالنج   
مع هبمزة مفتوحة بعد األلف :قرأ ابن كثري

 . بدون مهز: والباقون.د متصلامل

  ٢٢ النجم
 .هبمزة ساكنة بعد الضاد:قرأ ابن كثري

 . بياء حتتية ساكنة بعد الضاد :والباقون

 ٦ القمر  
  .ن الكافاسكإب :قرأ ابن كثري

 .هاضم ب:والباقون



 

 ١٧٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 ٦٠ الواقعة    
  .ف الداليخف بت:قرأ ابن كثري
 . بالتشديد :والباقون

 ٩ املمتحنة      
  .ًوصال التاء : البزيشدد

 . بالتخفيف :والباقون

 ٤ التحريم   
بفتح اجليم وكرس الراء بعدها :قرأ ابن كثري

 .مديةياء 

 ٨ امللك     
 .ًوصالالتاء  : البزيشدد

 . بالتخفيف:والباقون

 ٣٨ القلم   
 . مع اإلشباعًوصالالتاء  : البزيشدد

 . بالتخفيف:والباقون

  ٣٢ املعارج
 .بحـذف األلـف بعـد النـون:قرأ ابن كثري
 .مع بإثبات األلف عىل اجل:والباقون

   ١ القيامة
حذف ب: قرأ ابن كثري بخلف عن البزي

 . بإثباهتا. والباقون.األلف بعد الالم

 ١٠ عبس   
 . مع اإلشباعًوصالالتاء  : البزيشدد

 . بالتخفيف:والباقون

  ٧ العلق
رص اهلمزة أي بدون بق:قرأ قنبل بخلف عنه

 بإثبات ألف بعد : والباقون.ألف بعدها
 .اهلمزة وهو الوجه الثاين لقنبل

 ٤-٣ القدر     
 .ًوصالالتاء  : البزيشدد

 . بالتخفيف:والباقون
 . بفتحها: والباقون. اهلاء:ابن كثري سكن  ١ املسد

   التكبري

من الشاطبية  من طريق بالتكبري:قرأ البزي 
 . إىل آخر الناسأخر الضحى
  بعدم التكبري:والباقون



 

 ١٧٧ ريق املنري إىل قراءة ابن كثريالط

 
وهو عـد مـصحف الكوفـة، وعليـه الكوفيـون عاصـم ومحـزة : الكويفالعد.١

والكسائي وخلف العارش، ورسمت عليـه املـصاحف بروايـة حفـص عـن 
َعاصم، واتبع يف عد آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن  ِ ُّ

 .آية) ٦٢٣٦(ي القرآن عندهم حبيب السلمي عن عيل بن أيب طالب، وعد آ

البـزي ة، وعليه رسمت املصاحف برواية كموهو عد مصحف  : يكالعد امل.٢
ِّ، واتبع يف عد) باهلامش قنبلوالبزي رواية انظر مصحف (قنبل و َُّ  آياته طريقة ِ

 احلافظ أبو عمرو الداين بسنده إىل عبـد اهللا بـن كثـري وهو ما رواهة كمأهل 
  عن أيب بـن كعـببعن عبد اهللا بن عباس ريبن جباالقارئ عن جماهد 
 .َآية) ٦٢١٠( مىل طريقتهعالقرآن  آي د، وعد خ عن رسول اهللا ت

 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات
، أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١

ًوال بد للقارئ أن يلتزم بالرواية الثابتة عن القارئ الذي يقرأ له مواقفا له يف 
 .الوقف عىل رؤوس اآليات التي ثبتت عنه



 

 ١٧٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 من يعدها  آية رأس اآلية السورة

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة البقرة

 سورة البقرة    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة البقرة    يف ومل يعدها الكو٢١٧ آية رقم املكيعند 

 سورة البقرة       املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة البقرة        ومل يعدها الكويف٢٥٣عند املكي آية رقم  

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة آل عمران

 سورة آل عمران      ا الكويف ومل يعده٣ آية رقم املكيعند 

 سورة آل عمران      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة آل عمران   ومل يعدها الكويف٩١ آية رقم املكيعند  

 سورة النساء     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املائدة     الكويف ومل يعدها ١ آية رقم املكيعند 

  ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املكيعند    سورة املائدة

 سورة األنعام     ومل يعدها الكويف١ آية رقم املكيعند  

 سورة األنعام      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة األنعام    ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم املكيعند  



 

 ١٧٩ ريق املنري إىل قراءة ابن كثريالط

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة األنعام     ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املكيعند  

 سورة األعراف    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة األعراف
 سورة األعراف       كويف ومل يعدها ال٣٦ آية رقم املكيعند 
 سورة األعراف   ومل يعدها الكويف١٣٦ آية رقم املكيعند  

 سورة األنفال    ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املكيعند  

 سورة التوبة   ومل يعدها الكويف٧٠ آية رقم املكيعند  
 ال خالف فيها   يونسسورة

 سورة هود     املكي آية ومل يعدها عدها الكويف 

 سورة هود   ومل يعدها الكويف٨١عند املكي آية رقم  

 سورة هود   عدها الكويف آية ومل يعدها املكي 

 سورة هود   ومل يعدها الكويف٨٥ آية رقم املكيعند  

 سورة هود       ياملكعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة هود     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة يوسف
  ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املكيعند   سورة الرعد

 سورة الرعد     ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املكيعند  



 

 ١٨٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الرعد    كياملعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة إبراهيم    ومل يعدها الكويف١ آية رقم املكيعند  

 سورة إبراهيم    ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املكيعند  

 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املكيعند  

 عدها الكويف آية ومل يعدها املكي   سورة إبراهيم
 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  سورة النحل
 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اإلرساء

 سورة الكهف     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف         املكيالكويف آية ومل يعدها عدها 

 سورة الكهف    ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم املكيعند  

 سورة الكهف           املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف           املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف   املكيدها الكويف آية ومل يعدها ع 

 سورة مريم     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ١٨١ ريق املنري إىل قراءة ابن كثريالط

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة

 سورة مريم
        

   
   ومل يعدها الكويف٤٠عند املكي آية رقم 

  ومل يعدها الكويف٧٥ آية رقم املكيعند   سورة مريم

 املكيويف آية ومل يعدها عدها الك   سورة طـه
 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٣٨ آية رقم املكيعند  
 طـهسورة     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه       املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 
 طـهسورة       يعدها الكويف ومل٨٤ آية رقم املكيعند  
 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٨٧ آية رقم املكيعند  
 طـهسورة     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف١٢٠ آية رقم املكيعند   طـهسورة 

 سورة طـه      ومل يعدها الكويف١٢٩ آية رقم املكيعند  

 سورة األنبياء      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة احلج     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة احلج     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ١٨٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة

 سورة احلج        
 ومل ٧٦آيـة رقـم ) بخلف عنـه ( عند املكي 

 يعدها الكويف
 سورة املؤمنون   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املكيعند  

 سورة النور      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 لنورسورة ا     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة الفرقان
 سورة الشعراء    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الشعراء        ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املكيعند  

 سورة الشعراء    كويف آية ومل يعدها املكيعدها ال 

  ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املكيعند   سورة النمل

 سورة النمل   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املكيعند  

 سورة القصص    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة القصص     ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املكيعند  

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة العنكبوت

 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املكيعند  

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة الروم



 

 ١٨٣ ريق املنري إىل قراءة ابن كثريالط

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الروم         املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الروم    ومل يعدها الكويف٢عند املكي آية رقم   

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة لقامن

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة السجدة

  ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املكيعند   سورة السجدة
 ال خالف فيها  سورة األحزاب

 ال خالف فيها  سبأسورة 
 ال خالف فيها  سورة فاطر
 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس

 ال خالف فيها  سورة الصافات
 سورة ص     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة ص

 سورة الزمر    ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املكيند ع  

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر

 سورة الزمر    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الزمر     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الزمر   يعدها الكويف ومل١٨ آية رقم املكيعند  



 

 ١٨٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الزمر    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الزمر     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر

 سورة غافر   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املكيعند  

 سورة غافر      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة غافر   ومل يعدها الكويف٧١ آية رقم املكيعند  

 سورة غافر      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة فصلت

   سورة الشورى   املكيلكويف آية ومل يعدها عدها ا 

 سورة الشورى     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف

 سورة الزخرف   ومل يعدها الكويف٥١ آية رقم املكيعند  

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الدخان

 سورة الدخان      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الدخان    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية



 

 ١٨٥ ريق املنري إىل قراءة ابن كثريالط

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    افاألحق سورة 

  حممدسورة     ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املكيعند  
 سورة الفتح
 ال خالف فيها  إىل الذاريات

  طورسورة ال     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

  طورسورة ال    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 نجمسورة ال     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة القمر

 رمحنسورة ال     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 رمحنسورة ال     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

  رمحنسورة ال   ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم كياملعند  

 واقعةسورة ال         ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املكيعند  

 سورة الواقعة         ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم املكيعند  

 سورة الواقعة   ومل يعدها الكويف٢٠كي آية رقم عند امل   

 سورة الواقعة     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الواقعة     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ١٨٦ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املكيعند  

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم املكيعند  

 سورة الواقعة      املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٤٩عند املكي آية رقم  

 سورة احلديد    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

  املجادلةسورة   عدها الكويف آية ومل يعدها املكي 
ـــرش  ـــورة احل   س

 ال خالف فيها   التحريمإىل

 سورة امللك      ومل يعدها الكويف٩عند املكي آية رقم  
 ال خالف فيها  سورة القلم
 سورة احلاقة     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ورة احلاقةس     ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املكيعند  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املكيعند  

 سورة نوح     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة نوح    كويف ومل يعدها ال٢٤ آية رقم املكيعند 

 سورة نوح    ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املكيعند  



 

 ١٨٧ ريق املنري إىل قراءة ابن كثريالط

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة

 سورة اجلن
      

  
  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املكيعند 

 سورة اجلن     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املزمل    املكيا عدها الكويف آية ومل يعده 

 سورة املزمل    ومل يعدها الكويف١٤ آية رقم املكيعند  

 سورة  املدثر     املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة القيامة       املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ســوريت اإلنــسان 

 فيهامال خالف   واملرسالت

 سورة النبأ     
 ومل ٤٠آيـة رقـم ) بخلف عنـه ( عند املكي 

 يعدها الكويف
 سورة النازعات    املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

ـــورة عـــبس    س
 ال خالف فيها  إىل الغاشية

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املكيعند  

 سورة الفجر    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم كياملعند  

 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف٢٥ آية رقم املكيعند  



 

 ١٨٨ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 املكيعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الفجر
 ال خالف فيها  سورة البلد

 سورة الشمس    
 ومل ١٤ آيـة رقـم )بخلف عنـه ( املكي عند 

 الكويفيعدها 
  ســــورة الليــــل

 ال خالف فيها  إىل التني

  ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املكيعند   سورة العلق
  سورة القدر        ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املكيعند  
 ال خالف فيها  سورة البينة 
 سورة الزلزلة     ا الكويف ومل يعده٦ آية رقم املكيعند 
 سورة القارعة       املكيعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ســـورة التكـــاثر
 ال خالف فيها  إىل الفيل

  سورة قريش  ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املكيعند  
R سورة املاعون  Q عدها الكويف آية ومل يعدها املكي 

  ورة الكـــوثرســـ
 ال خالف فيها  إىل املسد

 سورة اإلخالص      ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املكيعند  
 سورة الناس     ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املكيعند  



 

 ١٨٩ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 فهرس املراجع
أمحد بن حممد بن عبد الغني  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش .١

 .م٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 

 املكتبة األزهرية للرتاث – عيل حممد الضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة .٢
 .م١٩٩٩ الطبعة األوىل سنة –

 سـنة ١ عبد الفتـاح القـايض ط –ور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة البد.٣
  .م٢٠٠٢

نبول ،  إسـت– أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع .٤
 .م١٩٣٠مطبعة الدولة سنة 

أمحد القضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري – حتبري التيسري يف القراءات العرش .٥
 .م٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –رقان للنرش والتوزيع، عامن   دار الف–

 –بي األندلـيس  القاسم بن فريه الـشاط–منظومة حرز األماين ووجه التهاين .٦
 .م١٩٩٥ لسنة ٣  ط– دار اهلدى املدينة املنورة –ضبط حممد متيم الزعبي 

القي ،  عبد الواحد بن حممـد بـن أيب الـسداد املـ-الدر النثري والعذب النمري .٧
 .٢٠٠٣ سنة ١حتقيق عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 مكتبة األدب –عيل النحاس .  د–الرسالة الغراء يف األوجه املقدمة يف األداء .٨
 .م٢٠٠٤ثانية ط ال–القاهرة 

أليب البقاء عيل بن عـثامن بـن  –رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي .٩
 –لبـي مـرص  مطبعة مصطفى البايب احل– البغدادي اصح العذريحممد الق

 عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤الطبعة الثالثة سنة 
 . وباهلامش غيث النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس–



 

 ١٩٠ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتـب – حممد النويري –رشح طيبة النرش .١٠
 .مية بريوتالعل

 دار الكتب العلمية بريوت  حممد بن اجلزري–غاية النهاية يف طبقات القراء .١١
 .م١٩٨٢ سنة ٣ط

أمحـد . د:  عيل بن حممـد الـسخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد .١٣
 .م٢٠٠٢-١عدنان الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط

قيـق شـوقي ضـيف دار   حت-أمحـد بـن جماهـد-كتاب السبعة يف القراءات .١٣
 .٣املعارف القاهرة ط

 – دار عامر ، عامن –خالد منصور وآخرون  حممد –املزهر يف رشح الشاطبية .١٤
 .م٢٠٠٢الطبعة األوىل سنة 

 . حممد بن أمحد الذهبي– معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .١٥
 حممـد عـوض زايـد –درة لـ من طريق الشاطبية واةمفردات القراء العرش .١٦

 .م٢٠٠١،سنة ١احلرباوي، مكتبة التوبة ط 
 دار الفكر – الطوالع   حممد بن عيل بن يالوشه، ملحق بالنجوم-ًاملقدم أداء   .١٧

 .بريوت
 الطبعـة – حممد بن حممد بن حممد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش .١٨

 . دار الكتب العلمية بريوت– م١٩٩٨األوىل سنة 
 -١ دار السالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الوايف يف رشح الشاطبية .١٩

 .م٢٠٠٣سنة 



 

 ١٩١ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

 
 الصفحة  املوضوع

  ٥......................................................................ميقدت
  ٩....................................................... ابن كثري املكيالتعريف باإلمام 

  ١١.........................................................................ترمجة البزي

 ١٢...........................................................................ترمجة قنبل
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 ١٩٢ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  ٦٣........................................................................احلجرسورة 
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  ٨٢.......................................................................سورة الشعراء

  ٨٤.........................................................................سورة النمل
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  ٩١...............................................................سجدة ال-  سورة لقامن

  ٩٢......................................................................األحزابسورة 

  ٩٤...........................................................................سورة سبأ

  ٩٥......................................................................... سورة فاطر

  ٩٦...........................................................................سورة يس

  ٩٨......................................................................سورة الصافات



 

 ١٩٣ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

  ٩٩..........................................................................  سورة ص

  ١٠٠.......................................................................الزمرسورة 

  ١٠١........................................................................غافرسورة 

  ١٠٣..................................................................... سورة فصلت

  ١٠٤....................................................................الشورىسورة 

  ١٠٥...................................................................  سورة الزخرف

  ١٠٦.....................................................................الدخانسورة 

  ١٠٧........................................................... األحقاف-  سورة اجلاثية

  ١٠٨................................................................... سورة حممد 

  ١٠٩.......................................................................الفتحورة س

  ١١٠..............................................................ق -سورة احلجرات 

  ١١١........................................................... الطور-الذاريات سورة 

  ١١٣...............................................................مر الق-  سورة النجم

  ١١٥............................................................ الواقعة-الرمحن سورة 

  ١١٤............................................................ املجادلة-  سورة احلديد

  ١١٥......................................................................   احلرشسورة

  ١١٦.......................................................... املنافقون-املمتحنة سورة 

  ١١٧............................................................طالق ال-سورة التغابن 

ْامللك -التحريم سورة  ُ  ............................................................١١٨  

  ١١٩..............................................................ج املعار-القلم سورة 

  ١٢٠................................................................. اجلن-  سورة نوح



 

 ١٩٤ الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري

ِّسورة املزمل  ١٢١..............................................................قيامة ال-  َّ
  ١٢٢........................................................ املرسالت - اإلنسان سورة

  ١٢٣............................................................  النازعات-َّ النبأ سورة

  ١٢٤............................................................ االنفطار-عبس سورة 

  ١٢٥...........................................................طارقال -  طففنيسورة امل

  ١٢٦.............................................................. الفجر-األعىل سورة 

  ١٢٧............................................................... الرشح-  سورة البلد

  ١٢٨............................................................. القارعة- التني   سورة

  ١٢٩.............................................................ثروكال-سورة التكاثر 

 ١٣٠...........................................................َّالناس -  ونرافسورة الك
  ١٣٧..............................................الفرق بـيـن طر يق  الشاطبية  والتيسري

  ١٤٥.........................................................الفرق بني الشاطبية والطيبة

  ١٦٧...................................................................دات ابن كثريرفت

  ١٧٧......................................................ويفكالاملكي والعد ق بني رفال

  ١٨٩.....................................................................فهرس املراجع

  ١٩١..................................................................فهرس املحتويات

 


	COVER
	أصول كثير
	ابن كثير طه 1
	كثير الأنبياء
	كثير الطيبة
	كثير تفردات
	العد المكي
	الفهارس



